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Abstract

I denna studie undersöks hur jämställdhetsarbete och genuspedagogik upplevs av pedagoger
inom förskolans verksamhet utifrån förskolans jämställdhetsuppdrag i läroplanen. För att
undersöka detta användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien
avgränsades genom att intervjua nio pedagoger i förskoleverksamheter belägna i två
kommuner i Sverige. En av intervjupersonerna arbetade i en verksamhet som använde sig av
könsneutral pedagogik. Resultaten analyserades med hjälp av genusteori,
socialkonstruktionism samt genom en kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat påvisade
att jämställdhetsarbetet tar plats i samtliga verksamheter på olika sätt utifrån det utformade
jämställdhetsuppdraget i läroplanen. Studien uppmärksammar hur olika arbetssätt med
jämställdhet utformas i de olika verksamheterna samt vilken inverkan det har på barn och
pedagoger. Det påvisas även i resultatet att pedagogernas upplevelser skiljer sig åt gällande
vilken kunskap som pedagoger innehar gällande genuspedagogik. Studiens resultat visar även
på hur genus konstrueras och reproduceras i förskolemiljön utifrån pedagogernas
erfarenheter. I den avslutande diskussionen lyfter vi att det behövs ett utökat kunskapsstöd för
pedagoger i arbetet med jämställdhet och genuspedagogik.
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1. Inledning
Sverige har vid flera tillfällen uppmärksammats i internationell och nationell media baserat
på de nytänkande könsneutrala förskolor som uppkommit under 2010-talet (Barry, 2018;
Hebblethwaite, 2011; Scott, 2018; Utter, 2011). Dessa förskolor har beslutat att ta uppdraget
att arbeta jämställt i förskolan som framställdes i Läroplanen från 1998 (Skolverket, 1998) på
allvar. De könsneutrala förskolorna arbetar med normmedveten pedagogik som innefattar
bland annat att lärare avstår från att använda könsbaserat språk och aktivt arbetar för att
motverka könsstereotyper (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawcett, 2017:2). Det finns
enligt en artikel i BBC (Hebblethwaite, 2011) delade uppfattningar i frågan om en
könsneutral miljö i förskolan är positiv eller förvirrande för barnen när de själva ska försöka
hitta sin identitet.

Skolinspektionen gjorde år 2016 en granskning av förskolans jämställdhetsarbete där det
framkommer att detta arbete inte utförs i den utsträckningen som önskas. Skolinspektionen
(2017:21) finner i sin granskning att majoriteten av granskade förskolor inte arbetar utifrån
det specifika jämställdhetsuppdraget som tilldelats förskolornas verksamheter. Shutts (et al.,
2017:1) har undersökt hur barn påverkas av könsneutral pedagogik respektive traditionell
pedagogik. Resultatet visade på att barn som går i könsneutral förskola visade större intresse
av att leka med barn av motsatt kön än barn som går i vanliga förskolor. Barnen i den
könsneutrala förskolan visade också ett lägre resultat i en mätning av könsstereotypiska
uppfattningar kring vad barn gillar att göra (Shutts et al., 2017:1).

Jämställdhet är en del av social hållbarhet och ska tillsammans med andra aspekter bidra till
en hållbar utveckling i enlighet med målen i Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018:11).
Jämställdhetsarbetet kan kopplas till mål 10 och mål 16 i Agenda 2030 vilka verkar för att
öka jämlikhet och skapa ett land som håller ihop, samt för att värna om demokrati och de
mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2018:24,35). Vår uppfattning är att könsneutral
pedagogik i förskolan verkar i enlighet med dessa mål. Detta kan kontrasteras mot traditionell
pedagogik där antaganden görs om barns intresse baserat på deras kön. När barn uppfostras
på könsstereotypiska sätt kan det bland annat innebära att pojkar fostras till att vara
våldsamma i lekar och idrott. Det i sin tur genomsyrar samhället på så vis att det kan leda till
uppfattningar om att alla pojkar och män är våldsamma (Kullberg, 2012:7f). Ett pedagogiskt
arbete som förstärker eller reproducerar könsstereotyper kan vi se riskera att hämma barn i
deras skapande av en identitet och på längre sikt skapa sociala problem i form av psykisk
ohälsa och mäns våld mot kvinnor. Sociala problem i stort vilket innefattar mäns våld mot
kvinnor uppstår ur ojämlikhet och ojämlika maktförhållanden (Nygren, 2013:151). Mäns våld
mot kvinnor kan förstås i relation till könsmaktsordningen som beskriver de ojämlika
maktförhållandena mellan könen. Därmed ser vi att arbetet med jämställdhet är av vikt i det
pedagogiska arbetet som i sin tur inverkar på det sociala arbetet.

Förskolan är en arena i samhället där barn finns och uppfostras och där utförs ett viktigt
arbete för barns uppfattningar och värderingar om jämställdhet. Det är även en arena där
konstruktioner av kön reproduceras (Lynch, 2016:422f). Vi vill undersöka pedagogiska
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strategier utifrån ett genusperspektiv för att förstå om och hur sociala problem som grundar
sig i könsstereotypa beteenden kan förebyggas och/eller förstärkas. Hydén (2013:318) belyser
vikten av att ha ett könsperspektiv på sociala problem då kön är ständigt närvarande och
behöver problematiseras. Att undersöka hur förskolor arbetar med jämställdhetsuppdraget
samt att ta reda på pedagogers erfarenheter av olika former av jämställdhetsarbete ger
möjlighet att se vad som skiljer dem åt. Det visar även hur olika arbetssätt inverkar på
barnens uppfattningar om könsnormer och könsstereotyper. Vi vill undersöka hur arbetet med
jämställdhet upplevs av pedagoger och om det anses ha någon positiv effekt på barnen eller
samhället i stort. Projekt med fokus att främja jämställdhet för vuxna har enligt Bayne
(2009:133) gett begränsat resultat och därmed vill vi undersöka vilka effekter
jämställdhetsarbete kan få i tidiga åldrar på barn i förskolan.

1.1 Syfte & frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på arbetet med jämställdhet
och genus utifrån jämställdhetsuppdraget i förskolans läroplan. Vi arbetar med kvalitativa
intervjuer som analyseras med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Uppsatsen skrivs i
samverkan med Rädda Barnen.

1. Hur upplevs implementeringen av jämställdhetsarbetet i respektive verksamhet?
2. Hur resonerar pedagoger kring att arbeta med genuspedagogik och vad ser de som

möjliga konsekvenser dess vara eller icke vara i förskolan?
3. Hur konstrueras och reproduceras genus i förskolemiljö?

1.2 Begreppsdefinitioner
Kön - Begreppet kön syftar till den biologiska dimensionen av kön och könstillhörighet
(Kullberg, 2012:7f).

Genus - Genus som begrepp åsyftar den sociala dimensionen av kön (Kullberg, 2012:7f).
Hirdman (1988:3f) definierar att genus står för könsroller och det socialt konstruerade könet.
Författaren beskriver att genus används för att särskilja kultur från biologi.

HBTQI - Begreppet HBTQI är enligt RFSL (2019) ett paraplybegrepp för homosexuella,
bisexuella, transsexuella, queerpersoner samt intersexpersoner.

Könsneutral pedagogik - En könsneutral pedagogik innefattar bland annat att pedagoger
arbetar normmedvetet och avstår från att använda könsbaserat språk och aktivt arbetar för att
motverka könsstereotyper (Shutts et.al, 2017:2).

1.3 Disposition
Uppsatsens disposition inleds med en forskningsöversikt. Forskningsöversikten innefattar
tidigare forskning och en bakgrund som anses relevant till ämnet och har tematiserats utifrån
fem centrala teman. Därefter följer reflektioner kring kunskapsläget. Fortsättningsvis
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behandlas uppsatsen teori där den övergripande teoretiska ansatsen presenteras tillsammans
med ytterligare vald teori. Därefter följer delen som behandlar uppsatsen metod. Där
presenteras val av forskningsansats samt metodval och urval. Delen innefattar även
uppsatsens analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden som har gjorts.
Därefter presenteras uppsatsens resultat och analys av insamlat material. Analysen diskuteras
sedan i en diskussion där den relateras till uppsatsens övriga innehåll. Uppsatsen avslutas
med slutsater och implikationer för tillämpning och vidare forskning.

2. Forskningsöversikt
I forskningsöversikten kommer det att redogöras för den tidigare forskning som genomförts
inom ramarna för denna studie. Det kommer även diskuteras bakgrundsinformation som är
väsentlig för förståelsen av innehållet. Kapitlet påbörjas med en sökprocess och följs sedan av
tidigare forskning vilken är indelad i teman baserat på forskningens innehåll. Därefter följer
en reflektion kring hur forskningsläget ser ut i dagsläget.

2.1 Sökprocess
Vår sökning påbörjades via Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotor för att hitta relevanta
böcker och artiklar för vårt uppsatsämne. Vi har använt oss av såväl svenska som engelska
sökord för att hitta relevant forskning, böcker och artiklar. Vi började övergripande med ord
som “jämställdhet” AND “förskola” och hittade då ett begränsat antal artiklar och böcker
som vi fann ha fokus på pedagogik. Vi har även testat oss fram med sökord som “socialt
arbete” AND “förskola”, “social hållbarhet” AND “jämställdhet” varpå resultaten har
varierat. Vi upplever att det har varit en lång process att hitta relevanta artiklar för det valda
ämnet och framförallt den självklara kopplingen till det sociala arbetet. Våra engelska
sökningar har gjorts i begrepp som “preschool” AND “equality”, “preschool” AND “gender
equality” vilket breddade vår sökprocess och utmynnade i ett bredare perspektiv. Vi har även
använt oss av sökord som “social sustainability” AND “equality” och “social work” AND
“preschool”. Vi har valt att använda oss av omfattande sökord då forskningsområdet inte är
speciellt brett och det har varit svårt att hitta forskning som är specifikt för vår studie. För att
få en överblick av det valda ämnet genomförde vi även en sökning på Skolverkets hemsida.
På hemsidan sökte vi fram Läroplanen (Lpfö 18) för förskolan samt en artikel om
jämställdhet i förskolan. Vi påbörjade även övergripande sökningar på Google där vi bland
annat fick fram Skolinspektionens granskning om jämställdhetsarbetet i förskolan vilket har
varit hjälpfullt för att se hur förskolorna rent praktiskt arbetar utifrån observationer.

2.2 Kön och genus i tidig ålder
I alla människovårdande yrken inklusive socionomer, läkare, psykologer och skolpersonal så
finns en uppgift att handla genusmedvetet för att bidra till positiva förändringar för kvinnor
och män (Kullberg, 2012:7). En förskolelärare som drar slutsatsen att alla pojkar är bråkiga
på grund av att en individ som är pojke är det är fel sätt att använda sig av kunskapen om
genus. Enligt Kullberg (2012:9) finns det en kontrovers i frågan om kön och genus gällande
om vi ska förstå man och kvinna som biologiska ärftliga strukturer eller som något som
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skapas av föreställningar och positioner som vi tar och blir tilldelade i samhället. Det finns
även en kontrovers i hur vi ska förstå relationen mellan kön och genus. Den innefattar om det
är den biologiska dimensionen som sätter gränser för hur vi upplever genus och det sociala
uttrycket, eller om det är den sociala konstruktionen av män och kvinnor som ligger till grund
för vår uppfattning av genus. Utifall den sociala konstruktionen baserar vår uppfattning om
genus har den biologiska strukturen lite eller ingen innebörd på det sätt som män eller
kvinnor gestaltar sig på (Kullberg, 2012:9f).

I Hellmans (2010:89) avhandling om hur kön konstrueras och hur “pojkighet” ses i
vardagliga aktiviteter och lekar framgår det att en av pedagogerna på den undersökta
förskolan har en bild av att pojkarna leker mer “pojkigt” och flickorna leker mer “flickigt”.
Hellman (2010:89) uppmärksammar hur pedagogen beskriver det som anses vara “pojkigt”
och hur en flicka som är med i en “pojkig” lek bryter mot flickornas könsnormer. Hellman
(2010:90) menar att pedagogernas beskrivning leder till att flickornas beteende i en “pojkig”
lek anses vara avvikande. Trots detta menar Hellman (2010:90) att flickorna uppmärksammas
när de bryter mot de könsstereotypiska normerna. Hellman (2010:216) kommer fram till att
det existerar en föreställning om vilka handlingar som anses vara “pojkigt” respektive
“flickigt” trots att könen skapas genom förhandlingar. Detta kan kompletteras med annan
tidigare forskning som gjorts kring vuxnas uppfattning om barn som bryter mot
könsstereotypiska normer. Resultatet visade att vuxna ansåg sig gilla barn som bröt mot
könsnormer mindre än barn som följde dem (Sullivan, Moss-Racusin, Lopez & Williams,
2018:17).

Coyne, Linder, Booth, Keenan-Kroff, Yang och Shawcroft (2021) har studerat hur
prinsesskulturen och könsstereotyper i förskolan påverkar maskulinitet i den tidiga tonåren.
Prinsesskulturen beskrivs som hur barn, framförallt flickor, påverkas och engagerar sig i
prinsesskulturen. Detta görs genom att barnen identifierar sig i prinsesskaraktärer, tittar på
filmer och leker med leksaker förknippat med prinsessor (Coyne et.al, 2021:2413).
Författarna har för att åstadkomma sitt resultat gjort en enkätstudie med barn i förskoleålder
och deras föräldrar, som sedan följdes upp med samma barn fem år senare för att se om
prinsesskulturen har påverkat barnen (Coyne et.al, 2021:2413). Studien kommer fram till att
prinsesskulturen generellt sett inte har en specifik koppling till kvinnliga könsstereotyper i en
senare ålder (Coyne et.al, 2021:2413). Däremot visar resultatet att prinsesskulturen bidrar till
lägre efterlevnad av hypermaskulina normer (Coyne et.al, 2021:2413). Författarna
(2021:2417) diskuterar bland annat könsstereotyperna och hur dessa levs upp till och drar en
koppling till socioekonomisk bakgrund. Ett annat resultat i studien var att flickor som
kommer från en familj med låg socioekonomisk status tenderar att ha en starkare koppling till
de kvinnliga stereotyperna (Coyne et.al, 2021:2417).

Även Blaise (2005) har genomfört internationell forskning på hur kön konstrueras i
klassrummen i förskolan. Författaren (2005:87) diskuterar i sin forskningsartikel om hur de
könsstereotypiska normerna influerar maskulinitet och femininitet. En av de
könsstereotypiska normerna som Blaise (2005:87) nämner är normen om att kvinnor ska bli
kära och vara sexuellt attraherade av det motsatta könet. Studien (2005:89) utgår från en
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förskola i USA och en klass på 18 tjejer, 9 killar samt endast kvinnliga förskolepedagoger.
Blaise (2005:93) kommer i forskningens resultat fram till att heterosexuella diskurser
förekom i förskoleklassen och inkluderade bland annat kroppsrörelser och smink. Ett
intressant fynd som författaren (2005:94) hittade i sin forskning var hur de könsstereotypa
normerna återskapades av barnen på förskolan. Blaise (2005:94) såg bland annat hur
flickorna på förskolan skrattade och stötte bort en pojke som kommenterade att medtaget
smink var fint och att han ville leka med det. Blaise (2005:95) menar att det i klassrummet
ansågs vara onormalt att som pojke ha ett intresse för feminina saker.

Annan forskning som har genomförts på internationell nivå kring jämställdhetsarbetet i
förskolan behandlar så kallade “gender enforcers” (Sonya, Cook, Martin & Nielson,
2019:671). Författarna menar att “gender enforcers” är personer som exkluderar andra på
grund av deras kön (Sonya et.al, 2019:671). I studien kommer författarna (2019:671) fram till
att både pojkar och flickor hade ett könstillämpande beteende. Författarna (Sonya et.al,
2019:671) kom fram till att barn som umgicks med “gender enforcers” hade en tendens att i
ett senare skede föredra att umgås med barn av samma kön. Studien visar på att könsnormer
är något som skapas redan i tidig ålder och författarna framför vikten av att arbeta med detta
redan i ung ålder (Sonya, et.al, 2019:671).

2.3 Maskulinitet i tidig ålder och dess följder
Att titta på jämställdhetsarbete i tidig ålder kan även kopplas till maskulinitet och
macho-kultur. Konstellationen av en macho-personlighet bygger på upprepade interaktioner
som innefattar grundläggande känslor när den maskulina självbilden uppdagas (Mosher &
Sirkin, 1984:151). Om föräldrar under tidig barndom använder sig av förakt och förnedring
för att ge upphov till känslor av rädsla hos pojkar anses vara av stor betydelse för
utvecklingen av en hypermaskulinitet. En pojke med en hypermaskulin stil upplever känslor
av skam och skuld när han misslyckas med att framställa sig enligt de maskulina idealen att
vara modig och kan hämma sina känslor av rädsla (Mosher & Sirkin, 1984:151).
Hypermaskuliniteten motiveras av en uppsättning övertygelser och attityder som binder sig
till känslor, och utvecklingen fortsätter under tonårstid i deltagande av aktiviteter i en grupp
med killar. Maskuliniteten innefattar även en bild av kvinnan som något att erövra och ett
sexuellt objekt (Mosher & Sirkin, 1984:151).

I en annan forskningsartikel diskuteras mäns emotionella uttryckslöshet och hur den har
stöttats av patriarkala strukturer i samhället. Idealet av maskulinitet har en inverkan på hur
män väljer att inte uttrycker känslor då det är förknippat med irrationalitet och beroende,
därmed även svaghet. Till följd lär sig män ofta att gömma sina känslor eller att hålla en
emotionell distans (De Boise & Hearn, 2017:782). Författaren menar att det handlar om en
oförmåga att uttrycka, förstå och kommunicera känslor snarare än att kunna utveckla känslor.
Att inte kunna uttrycka känslor och gömma dem för sig själv påverkar männens
välbefinnande. Antalet självmord som begås av män är en relativt hög siffra i flera olika
länder, vilket även det har kopplats till mäns ovilja att uttrycka och prata om känslor (De
Boise & Hearn, 2017:782). Detta kan kompletteras med Odenbrings (2019) forskning om
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förväntningar på könen och deras mentala hälsa i senare åldrar. Odenbring (2019:269)
kommer i studien fram till att pojkar i större utsträckning håller sig tysta om sin mentala hälsa
då det finns förväntningar att de ska vara maskulina genom att vara starka och tuffa. Detta
kan enligt Odenbring (2019:269) leda till att pojkars mentala hälsa blir tystad och ignorerad.

I en bok har olika forskares undersökningar sammanställts gällande mellanmänskligt våld och
vilken respons våldet får av utomstående (Hydén, Gadd & Wade, 2016:1f). I ett kapitel har
Gottzén sammanfattat sin forskning gällande våldsutövande mäns subjektiva upplevelse av
skam samt responsen de får av familj och närstående. I kapitlet diskuterar författaren att stora
insatser har gjorts för att minska våldet i nära relation sedan 1990, då fenomenet började
förstås som ett uttryck för ojämlikhet mellan könen (Gottzen, 2016:165). Sverige anses vara
ett jämställt land men har fortfarande stora problem med mäns partnervåld. Vidare talar
författaren om hur diskussionen kring mäns partnervåld kan ses som ambivalent. Detta då det
å ena sidan anses vara ett stort och allvarligt socialt problem, å andra sidan framställs män i
Sverige som mer jämställda i jämförelse med män i andra länder (Gottzén, 2016:165f).

2.4 Nationella politiska åtgärder för jämställdhetsarbetet i förskolan
Redan i tidig ålder präglas barn av vad de blir lärda i förskola och skola samt av sin
uppfostran. Det är därför av vikt att förskolorna arbetar med jämställdhet redan i tidiga år för
att kunna bidra till barns uppfattningar om jämställdhet och genus (Bayne, 2009:133). I en
proposition från Regeringen (Prop. 1997/98:93) föreslås det att en läroplan ska träda i kraft
för förskolans verksamhet 1998 där jämställdhetsarbetet ska vara en punkt att arbeta kring. År
1998 träder förskolans första läroplan i kraft och jämställdhetsarbetet får en roll i
förskolearbetet (Skolverket, 1998:1). Förskolan har enligt läroplanen ansvar för att motarbeta
de traditionella könsrollerna och de ska arbeta för att ge möjligheter för könen att utvecklas
oberoende av deras könstillhörighet (Skolverket, 2018:7). I läroplanen från 2018 (Skolverket,
2018:5) framgår det att förskolor aktivt ska motarbeta alla former av kränkande behandling,
däribland kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Arbetet med detta ska bidra till
ökad jämställdhet och verka för en hållbar utveckling (Skolverket, 2018:5).

Edström (2009:534) har forskat på jämställdhetsarbetet och genomfört en jämförelse mellan
Sverige och Skottland. Det framgår i studier av både Edström (2009:534) och Bayne
(2009:130) att jämställdhetsarbetet tog plats i Sverige under 1960-1970-talet trots att det inte
stadgades i en läroplan först än 1998. Skottlands jämställdhetsarbete påbörjades däremot i ett
senare skede.  Under den senare delen av 1990-talet arbetade båda länderna med jämställdhet
men det framgår att den svenska läroplanen fokuserade mer på likheterna mellan könen
medan Skottland snarare har fokuserat på olikheter (Edström, 2009:534).

I en studie har en översikt gjorts över vilka jämställdhetsprojekt som har drivits i svenska
förskolor sedan jämställdhetsuppdraget uppdagades 1998 i läroplanen (Bayne, 2009:130).
Delegationen för jämställdhet i förskolan upprättades 2003 av den svenska regeringen, och
under 2004 startades totalt 18 projekt runt om i Sverige för att öka jämställdheten i förskolan
(Utbildningsdepartementet, 2004:24). Jämställdhetsprojekt som har gjorts ämnade för vuxna
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har ofta visat ett begränsat resultat, vilket slutade i att fokuset skiftades till att arbeta med
jämställdhetsprojekt för barn i förskolan och i skolan. En strategi som användes var att filma
interaktioner mellan förskolepersonal och barnen, som gjordes i ett av de mer välkända
jämställdhetsprojekt som gjorts i Sverige, Titt-myran och Björntomten (Bayne, 2009:133).
Andra strategier som användes var studiecirklar samt att personal skrev dagbok om
vardagliga händelser för att själva reflektera över deras interaktion med barnen. En vanlig
metod som används är kompensatorisk pedagogik. Den traditionella pedagogiken bygger på
att pojkar uppfostras till att utveckla autonomi, medan flickor uppfostras till att utveckla
närhet till andra personer. Att arbeta med kompensatorisk pedagogik innebär att istället ge
möjlighet för flickor och pojkar att lära sig båda delarna (Bayne, 2009:134).

Skolinspektionen genomför år 2016 en granskning av förskolors arbete med jämställdhet på
uppdrag av regeringen. Syftet med granskningen är att se hur förskolor runt om i Sverige
arbetar med mål och riktlinjer som de är tilldelade samt hur kvaliteten på förskolorna är. För
att genomföra granskningen har skolinspektionen (2017:8) delat upp området i tre delar.
Dessa delar beskrivs i granskningen som vilka förutsättningar förskolan har för att arbeta med
att motverka könsroller och könsmönster, om förskolan har ett genomsyrat
jämställdhetsarbete samt om flickor och pojkar har samma förutsättningar och möjligheter att
utveckla sina förmågor. Granskningen visar att flera av förskolorna inte systematiskt arbetar
med ett genusperspektiv. Personalen på de granskade förskolorna upplever att de inte har
tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att arbeta utifrån det tilldelade kunskapsstödet
gällande jämställdhetsarbetet. Det framgår att det kan förstås som att förskolans arbete är
relativt könsneutralt, men att döma av Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2017:7) möter
könen olika villkor i förskolan. Något som skolinspektionen (2017:6) menar skulle bidra till
ökat jämställdhetsarbete är att personalen gemensamt tolkar och förstår kunskapsstödet.
Granskningen (2017:7, 15) menar att förskolans personal behöver förstå jämställdheten ur ett
genusperspektiv för att därefter kunna integrera det i det dagliga arbetet, samt att det är
chefen i verksamheten som ansvarar för att lära ut det.

2.5 Insatser för genuspedagogik inom förskolan
Runt om i Sverige genomför RFSL utbildningar för att företag och verksamheter ska få en
HBTQI-certifiering och därigenom kvalitetsstämpla sin verksamhet. Att genomgå RFSLs
utbildning visar på att verksamheten arbetar för synliggöra och utmana de normer och
föreställningar som bidrar till ojämlik behandling av människor. Ambitionen med att
HBTQI-certifiera verksamheten är att skapa en mer inkluderande arbetsplats och göra ett
aktivt ställningstagande till att arbeta med de mänskliga rättigheterna (RFSL, 2022). Att
HBTQI-certifiera verksamheten innebär även att verksamheten arbetar aktivt med mål 10 och
16 i Agenda 2030. Utbildningen använder sig av ett normkritiskt och intersektionellt
perspektiv och fokuserar på punkter som könsnormer och HBTQI-frågor. RFSL har 70 års
erfarenhet av arbetet med HBTQI-personer och deras rättigheter i Sverige och världen och år
2008 lanserade de utbildningen för en HBTQI-certifiering. Utbildningen genomförs med ett
nära samarbete med RFSL under ett tidsspann på 2 månader upp till 1 år (RFSL, 2022). I
Shutts (et.al, 2017:4) forskningsstudie framgår det att den könsneutrala förskolan som

11



Carnelius & Mårtensson

undersökts har genomgått RFSLs utbildning och därmed är HBTQI-certifierade. Förskolan
har därmed ambitionen att möta barnen utifrån deras individuella sätt och inte baserat på kön
eller sexualitet (RFSL, 2022). Det framgår i Shutts (et.al, 2017:4) artikel att det är få
förskolor som genomgår denna utbildning. Att utläsa från RFSLs lista på utbildade
verksamheter kan en finna att det är få förskolor runt om i Sverige som är
HBTQI-certifierade (RFSL, 2022).

Att en förskola ska arbeta med könsneutral pedagogik kräver enligt Shutts (et.al, 2017:2)
omfattande utbildning av pedagoger och en ansträngning av verksamheten. Därmed menar
författarna att det finns ett behov av vidare forskning kring den könsneutrala pedagogikens
effekter på barnens uppfattningar och tankar om kön. I forskningsartikeln framgår det att det
inte finns någon tidigare forskning kring ämnet, och att forskningen är unik i att titta på hur
en längre tid av könsneutral undervisning kan påverka barns beaktande av kön och genus
(Shutts et.al, 2017:2). I forskningsartikeln framkommer det i resultatet att det finns en
signifikant skillnad mellan barn som går på den könsneutrala förskolan och en vanlig förskola
i könsstereotypiska åsikter och i intresse att leka med barn av det motsatta könet. Alltså visar
den nuvarande forskningen att könsneutrala förskolor har en användbar och positiv
tillämpning, samt att könsneutrala förskolor kan minska barns könsstereotyper och favoritism
för att leka med specifika kön, Den visar även att hur förskollärare arbetar har betydande
effekt på barns beaktande av kön i tidig utveckling (Shutts et.al, 2017:15).

I en annan forskningsstudie framkommer det att förskolans personal känner sig stressade över
att utveckla sin kunskap om olika genusteorier och att de behövde mer kunskap inom fältet
(Karlson & Simonsson, 2008:174). I studien intervjuades förskolepersonal från fyra olika
förskolor i Sverige, vilka hade genomgått ett projekt drivet av staten för att tränas inom
jämställdhetsperspektivet samt jämställd pedagogik. I studien framkommer det även att
förskolepersonal ser stor nytta i att involvera föräldrar i jämställdhetsarbetet så att även de lär
sig mer om det och även accepterar jämställdhetsarbetet som görs i förskolan. Förskollärarna
arbetar med detta både genom att ge formell och informell information till föräldrar. En
annan aspekt som framkommer i studien är att det finns en ändrad förväntning på föräldrarna
att ha ett jämställt klimat hemma och i sin egna relation (Karlson & Simonsson,
2008:171-176).

Utifrån jämställdhetsuppdraget i läroplanen har Skolverket (2022) utformat ett kunskapsstöd
som innefattar hur verksamheterna kan arbeta med jämställdhet. Kunskapsstödet nämner
bland annat språkbruk, att utmana och inspirera barnen samt att erbjuda varierande aktiviteter
och material. I relation till detta tar Lynch (2016:424) upp böcker som ett material som
används i förskolans verksamheter och hur författare till barnböcker framställer de olika
könen. Lynch (2016:424) kommer fram till att män framställs som starka och kraftfulla
medan kvinnor framställs som sårbara. Överlag kommer Lynch (2016:424) fram till att män
är överrepresenterade i litteraturen och att kvinnor sällan har en huvudroll.
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2.6 Reflektion över kunskapsläget
I nuläget finns till viss del kunskap kring hur förskolor i Sverige arbetar med jämställdhet på
olika sätt i deras verksamheter utifrån Skolverkets läroplan. Däremot är kunskapsläget om
könsneutrala förskolor och hur barn påverkas av en sådan typ av pedagogik väldigt snävt, och
vi har hittat hittills en forskning som avser detta. Detta kan bero på att det inte ännu finns så
många förskolor som arbetar så pass mycket med jämställdhet och könsneutralitet, och att det
även såvitt vi vet och har sett i tidigare forskning endast finns i Sverige. Det kan också vara
svårt att dra en gränsdragning innan studien är genomförd mellan vad det innebär att en
förskola är könsneutral eller arbetar med jämställdhet, då vi inte ännu vet hur de valda
förskolorna arbetar utifrån våra frågeställningar. Även det faktum att alla förskolor i Sverige
har ett ansvar att arbeta könsöverskridande och motverka könsstereotyper utifrån läroplanens
mål. Generellt sett finns lite forskning kring hur barn i äldre åldrar har influerats av vilken
förskoleverksamhet de har varit på som barn och hur barn som varit på könsneutrala förskolor
har påverkats av den typen av pedagogik senare i livet. Detta är något som vi anser är
intressant men skulle kräva ett större arbete som tidsmässigt inte är möjlig att genomföra i ett
examensarbete. Att avläsa från tidigare forskning som gjorts är de främst använda metoderna
intervjuer och observationer. Det har även gjorts mätningar inom kvantitativ metod som har
genererat resultat i form av statistik. Överlag har tidigare forskning gjorts inom området till
viss del, men forskning kring genuspedagogik i relation till socialt arbete har inte gjorts
tidigare av det vi har hittat under vår sökprocess.

3. Teori
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt redogöras för. I vår studie har vi valt
att använda oss av socialkonstruktionism som en övergripande teoretisk ansats under vilken
vi har valt att använda oss av Hirdmans genusteori som utgår från socialkonstruktionistiska
principer. Dessa teorier har valts för att belysa hur kön konstrueras och hur skillnader mellan
könen skapas. Hirdmans genusteori kommer att belysa flera teoretiska resonemang och
begrepp som strävar efter att beskriva hur olikheter mellan könen uppstår och genomsyrar
samhället i stort.

3.1 Socialkonstruktionism
Konstruktionismens grunder är att kunskap inte är självklar eller grundad i en observerbar
verklighet, utan konstrueras av våra beskrivningar av den (Burr, 2015:9). Förståelsen av att
det finns två kön bygger enligt socialkonstruktionismen på de normativa förskrivningar av
manligt och kvinnligt som finns i en kultur. Det innebär att allt som innefattar att vara man
eller kvinna baseras på våra uppfattningar snarare än en naturlig uppdelning (Burr, 2015:3).
Att tala om sociala konstruktioner är relevant inom forskning som studerar hur manlighet och
kvinnlighet konstrueras socialt och hur användningen av genus blir en princip som
genomsyrar och organiserar samhället. Att titta på sociala konstruktioner ger möjlighet till
dekonstruktioner för att bryta ned könsmässiga strukturer (Sohlberg & Sohlberg, 2019:310f).
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Vi kan inte som enskilda individer åstadkomma sociala konstruktioner och det finns olika
uppfattningar hos tidigare forskare kring hur sociala konstruktioner uppstår (Sohlberg,
Sohlberg, 2019:313). Sociala konstruktioner uppstår oavsett inte ur ett tomrum, utan förhåller
sig till dagliga sociala processer samt processer bak i historien. De skapas i sociala
interaktioner i vardagen där vår delade uppfattning om kunskap konstrueras (Burr, 2015:5).
Sociala konstruktioner i form av kön och könsidentitet, kan sägas konstrueras genom
socialisationsprocesser där barn skolas in i olika mönster, men även som konsekvens av
patriarkala strukturer som finns i samhället i stort (Sohlberg & Sohlberg, 2019:315f).
Konstruktionismen har lett till kritik och nya överväganden av inte endast kön men även
sexualitet, etnicitet och psykisk ohälsa. Att ta reda på hur sådana begrepp utformas och
skapas så utmanas antaganden om att verkligheten är oföränderlig och att all forskning är
värdefri. Genom konstruktionismen går det att peka ut den underliggande betydelsen av
kunskap som döljs i vetenskap, samt tar den ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår för givet
tagna förståelse av världen (Burr, 2015:2; Padgett, 2017:35f).

3.2 Hirdmans genusteori
Teorin som vi använt oss av i vår studie är Yvonne Hirdmans genusteori som tidigt fick en
roll i genusforskningen. Hirdman (1988:2) diskuterar de tidiga genussystemen och hur det
inte fanns en utformad genusteori i kvinnoforskningen, det används i tiden snarare som ett
begrepp i antropologin för att jämföra könens olika förhållanden. Dock nämner Hirdman
(1988:2) att Gayle Rubin år 1975 hade en vision om en teori när hon myntade begreppet
“sex-gender system”. Hirdman (1988:13) menar att kön är något som skapas och inte något
en föds som, du föds alltså inte som manligt eller kvinnligt utan det är något som skapas.
Vidare menar Hirdman (1988:6) att genus ska namnge kunskapen av “manligt” och
“kvinnligt” samt förståelsen av hur vi gör könen. Skapandet av genus och könsroller i tidig
ålder är något vi vill undersöka och därmed anser vi att Hirdmans genusteori passar vårt syfte
väl.

Hirdman (1988:3) beskriver genussystemet som en ordningsstruktur av kön och hon menar
att detta är grunden för andra sociala ordningar, bland annat ekonomi, social och politisk
ordning. Det beskrivs som ett system av processer, föreställningar och förväntningar vilka ger
upphov till regelbundenheter. Vidare beskriver Hirdman att genussystemet har två bärande
logiker. Den ena logiken bygger på dikotomin, det vill säga isärhållandet av manligt och
kvinnligt som inte bör blandas. Den andra logiken innebär att mannen är högst upp i
hierarkin, och skapar normen genom att män ses som det normala och ses som människor
(Hirdman:1988:7). Författaren understryker och bygger sin förståelse av genussystemet på
dikotomin då mannen som norm legitimeras ur isärhållandet av könen (Hirdman, 1988:9).
Teorin bygger på den västerländska genussystemutvecklingen vilket utgår från Aristoteles
syn på den manliga normen som en idealtypisk form och har fokus i den manliga makten. Det
innebär att Aristoteles skapade sin tids kunskap om könen och hur idéerna är invävda i
könens historiska förståelse om kvinnan som socialt underordnad (Hirdman, 1988:11ff)
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Hirdman (2003:84) myntar begreppet stereotypiska genuskontraktet för att beskriva den
weberska idealtypen. Genuskontraktet ger en grund för den självklara maskuliniteten och
kvinnan som det underordnade könet. Hirdman (2003:85) menar att det i äktenskap klargörs
att mannen ska försörja kvinnan och att kvinnan ska älska och lyda mannen. Det framgår att
kvinnan i kontrakttänkandet ska sköta deras uppgifter vilka är att föda barn och sköta
hushållet. Hirdman (2003:85) menar att denna bild av könen och det idealtypiska kontraktet
har en grund redan i Bibeln och den grekiska mytologin. Författaren förklarar att
genuskontraktet skapas för att teoretisera och skapa ett fundament för att binda begreppet om
den historiska orörligheten som bidrar till könens olika villkor (Hirdman, 2003:88). Det
stereotypa idealtypiska kontraktet visar på att mannen ansvarar för att försörja och beskydda
medan kvinnan har födande och uppfödande som sitt ansvarsområde vilka tyder på de skilda
förutsättningar som könen har. Hirdman (1988:21f) framför att genuskontrakt skapar en form
av balans men innebär även en förhandling och att olikheterna mellan könen bör förstås ur ett
genuskontrakt-tänkande.

Hirdman (2003:26) vill även renodla stereotyperna kring kvinnligt och manligt för att se hur
och med hjälp av vad dessa är uppbyggda. Hirdman (2003:26) vill i sin bok få en förståelse
för hur genus konstrueras genom att reda ut de idéer och föreställningar som finns kring
könen. För att göra detta delar Hirdman (2003:26) in det kvinnliga könet i relation till
mannen i tre olika formler. Mannen beskrivs som A medan kvinnan i relation till honom
beskrivs på tre olika sätt. Den första formeln som presenteras av Hirdman (2003:27) är A -
icke A som beskrivs som den icke närvarande. Icke A, kvinnan, förklaras som en bortglömd
del av det mänskliga. Den andra formeln som beskrivs av Hirdman (2003:28) är A-a som
menar på att det lilla a:et är en ofullgången människa. Hirdman (2003:30) beskriver A-a som
en enkönsmodell där kvinnan är det manliga könet fast tvärtom, en mindre och sämre variant
av mannen. Den sista formeln som förklaras är A - B som förklaras som
“genomsnittsmannen/kvinnan” som tyder på att kvinnan är en sämre upplaga av mannen
(2003:32). A - B beskrivs av Hirdman (2003:35) som den normativa formeln av könen där de
har olika egenskaper. Hirdman (2003:36) beskriver vidare att A - B är två särskilda kön med
egenskaper som inte stämmer överens med varandra och att kvinnan innehar egenskaper som
mannen inte vill ha.

Hirdman talar i sin tur om mannen som norm vilket hon beskriver som A-A. Män gör
kvinnor, och inte tvärtom. Det är även män som skapar maskulinitet, där män i grupp skapar
maskulinitetens mångfald och som Hirdman beskriver som den viktigaste manlighetsfabriken
(Hirdman, 2003:57ff). Enligt Hirdmans genusteori (2003:58) så är enkönade situationer
idealiska för produktionen av genus. Det gäller både kvinnor och män, där vi i grupp
tillsammans formar en idealtypisk man eller kvinna. När kvinnor på exempelvis segregerade
arbetsplatser i enkönade situationer talar så bildas en ideal kvinnlighet som är i förhållande
till mannen för att bilda en perfekt match. Detta medan män i grupp bildar en
manlighetsförstärkning i grupp, där förhållningssättet snarare bildar en supermaskulinitet
(Hirdman, 2003:58).

15



Carnelius & Mårtensson

Hirdmans genusteori har kritiserats för att vara statisk och endimensionellt lyfta kön som
isolerad social kategori. Teorin öppnar inte upp för en komplexitet som kön i relation till
andra kategorier kan präglas av, exempelvis klass och sexualitet (Mattsson, 2015:55f). För att
skapa en större dynamik i Hirdmans teori har antropologen Britt-Marie Thurén föreslagit
begreppen styrka, räckvidd och hierarki (Thurén, 1996:77). Begreppet styrka innebär hur
stark vikt och betydelse kön har i ett samhälle. Vid många tydliga ordningar har ett samhälle
ett starkt genussystem, medan om ordningarna är diffusa kan genussystemet vara svagare
(Thurén, 1996:81). Begreppet räckvidd innefattar områden eller saker som är könskodade.
Omfattningen av hur mycket som är könskodat i ett samhälle ger definitionen av
genussystemets räckvidd. Vidare beskrivs begreppet hierarki som hur stor ojämlikhet som
råder mellan könen. Om en könskategori har en högre makt jämfört med en annan har
samhället en hög hierarki, medan om det inte råder några skillnader mellan könen råder en
låg hierarki (Thurén, 1996:81f).

4. Metod
I detta kapitel kommer det att redogöras för uppsatsens forskningsansats, metodval och urval.
Det följs av en redogörelse av studiens trovärdighet samt resonemang kring etiska
överväganden.

4.1 Forskningsansats
Denna studie har kvalitativ metod som metodologisk utgångspunkt. Padgett (2017:27)
beskriver uppkomsten av kvalitativ metod som ett välbehövligt komplement och alternativ till
den kvantitativa metoden. Kvantitativa metoder syftar till att analysera och förklara fenomen
och strävar efter en objektiv mätning av ett fenomen (Ruth, 1991:277). I en kvalitativ studie
är målet att få en djupare förståelse snarare än bredd på forskningen där statistiska mätningar
inte är av vikt (Padgett, 2017:28). Kvalitativa metoder utgår ofta från studiesubjektets
perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017:17). I vår studie har vi tagit reda på hur
informanterna upplever och tolkar jämställdhet och könskonstruktioner, och därefter satt det i
perspektiv till vår teori och tidigare forskning. Med det sagt finns forskarens närvaro även i
kvalitativ forskning då det utförs ett tolkningsarbete av empirin där forskarens och
informantens subjektiva tolkningar möts (Alvesson & Sköldberg, 2017:17; Ruth, 1991:280).

För att förklara och förstå empiri finns olika modeller varav en är abduktion (Alvesson &
Sköldberg, 2017:14). Det innebär att forskningen utgår från empirin men avsäger sig inte
teoretiska perspektiv. Under forskningsprocessen kan analysen av empiri kombineras med ett
teoretiskt ramverk som inspirationskälla för att upptäcka nya mönster som kan ge en
förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017:14). Abduktion passar vårt syfte väl då vi har
analyserat inhämtad empiri genom att ha skapat teman och kategoriseringar innan
intervjuerna har genomförts. Samtidigt har även koder och teman skapats i efterhand baserat
på materialet vi fått från intervjuerna. Andra modeller som kan användas som förklaring eller
förståelseansatser är induktion och deduktion. Induktion innebär att dra slutsatser och hitta
samband endast baserat på empiri och därmed förklara det som generellt giltigt. Deduktion
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utgår snarare från teori och kan därmed förklara ett visst fall i resultatet begränsat av vald
teori (Alvesson & Sköldberg, 2017:12ff). I och med att dessa ansatser är snäva och tillför
begränsningar i hur vår analys bör utformas har vi valt att inte använda dem.

4.2 Material
För att besvara våra frågeställningar har nio stycken intervjuer genomförts med
förskolepersonal, varav samtliga arbetar på olika kommunala förskolor i två kommuner. En
av dessa förskolor arbetar med en könsneutral pedagogik. Datainsamlingen skedde under
april och maj månad. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt via Teams för att det är
tidseffektivt och ansågs passande för både oss och informanterna.

Inom det kvalitativa forskningsfältet finns det olika metoder för att insamla material, och en
vanlig metod inom samhälls- och beteendevetenskap är intervjuer (Sohlberg & Sohlberg,
2019:60). Syftet med intervjun är att kartlägga människors avsikter, erfarenheter och
uppfattningar. Om dessa aspekter är av vikt för forskningen är intervjuer den metod som är
mest tillämpbar (Sohlberg & Sohlberg, 2019:60). Vi har valt att använda oss av en
semistrukturerad intervjuguide för att samla in material till uppsatsen. Intervjuguiden var
utformad innan intervjuerna genomfördes och har präglats av vår teoretiska ansats och
tidigare forskning. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer beskrivs av Aspers
(2011:143) ge utrymme för fråga-svardialog. Padgett och Aspers (2017:173; 2011:143)
menar att semistrukturerade intervjuer bygger på att frågor förbereds i form av en
intervjuguide och att intervjuaren vid behov kan frångå intervjuguiden genom att ställa
följdfrågor beroende på vilka svar som ges av respondenten. Semistrukturerade intervjuer
anser vi vara aktuellt då vi vill kartlägga uppfattningar hos förskolepersonal om hur
jämställdhetsarbetet fungerar och dess effekter på barnen, samt ta reda på vilket sätt det
arbetas med i förskolan. Genom att använda oss av en tidigare utarbetad intervjuguide rör vi
oss inte under intervjun från det valda ämnet, samtidigt som det ger utrymme för följdfrågor
och vidare diskussion.

Under sökprocessen och den tidigare forskningen gjordes ett övervägande att de mest
tillämpbara metoderna antingen är observationer alternativt intervjuer för att se till syftet. I
och med att vi önskade ta reda på förskolepersonalens tankar och arbete kring
jämställdhetsuppdraget och vilka effekterna blir av arbetet enligt dem, ansåg vi att intervjuer
var den mest lämpliga metoden. Utifall att observationer hade genomförts hade
förskolepersonalens perspektiv uteslutits och istället hade resultatet baserats på vårt eget
perspektiv. Dokumentstudier hade i vårat fall inte varit passande att använda som metod då
jämställdhetsarbetet i förskolan inte är ett krav att dokumentera av förskolepersonalen och
material hade därmed inte kunnat tas fram.

4.3 Urval
För vårt arbete har vi intervjuat förskolepersonal på nio förskolor i två olika kommuner. En
av förskolorna hade en uttalad könsneutral inriktning. I de övriga förskolorna har vi gjort ett
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urval av intervjupersoner och verksamheter genom att ta kontakt med rektorer från förskolor i
kommunal regi. Vi har hört av oss via mejl till 84 stycken kommunala förskolor i
kommunerna.Vi har sammantaget fått respons från 19 stycken verksamheter, varav fyra av
dem tackade nej direkt. De övriga svaren syftade till att rektorerna vidarebefordrade
information om studien till medarbetarna i deras verksamheter. Därefter fick vi kontakt med
två pedagoger från olika förskolor som kunde tänka sig att delta i vår studie. Utöver dessa två
fick vi inga gensvar från verksamheterna varpå vi tog kontakt med dem via telefon. När
resterande intervjuer bokades in behövde de genomföras inom en kort tidsram vilket ledde till
att samtliga intervjuer genomfördes via Teams. Fördelen med att genomföra intervjuerna via
Teams är att det är tidseffektivt och personen kan befinna sig på en plats där de känner sig
bekväma. En nackdel kan dock vara att det blir svårare att läsa av personens kroppsspråk. Nio
intervjuer bokades in med sammanlagt åtta kvinnliga pedagoger samt en manlig pedagog.

Målet var att intervjua en pedagog per förskola och därigenom få en förståelse för pedagogers
erfarenhet av jämställdhetsarbete från olika verksamheter. Genom att samtliga
intervjupersoner arbetar på olika verksamheter breddas vår analys av hur olika förskolor och
pedagoger arbetar med jämställdhet. Inom kvalitativ forskning använder forskaren sig ofta av
ett strategiskt urval av informanter. Det är enligt Ruth (1991:280) önskvärt att handplocka
individer till studien för att få ett resultat som visar flera sidor av ett fenomen. I vårt fall har
vi inte lyckats handplocka vilka individer vi har velat ha med i vår studie, då intresset av att
medverka var lågt. Anledningar som framgick under kontakten med informanter till varför
vissa valde att inte medverka i studien berodde på att förskolorna blir tillfrågade att delta i
många studier. Flera verksamheter hade även problem med hög frånvaro bland personal samt
hög arbetsbelastning generellt. Vårt material påverkas av urvalet av intervjupersoner vilket i
sin tur även spelar in i studiens resultat och analys. Däremot påverkas inte vår studie i ljuset
av vårt syfte av att vi inte gjort ett specifikt urval av pedagoger, då det främsta som var viktigt
för vår studie var att alla intervjupersoner arbetade inom förskolans verksamhet.

4.4 Analysmetod
För att analysera inhämtad empiri har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Padgett
(2017:226) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen genomförs genom att en
identifierar relevanta ord, meningar och fraser i den inhämtade empirin. Därefter benämns det
valda materialet som koder, vilka sedan kan skapa kategorier och teman. Graneheim och
Lundman (2004:106) menar att intervjuer är en av de mest passande enheterna att analysera
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Därför ansåg vi att analysmetoden var passande för
vår studie då vår valda metod är semistrukturerade intervjuer. Författarna (2004:106) menar
att urvalet som görs i koderna och kategorierna avser att avgränsa och finna de relevanta
delarna av den insamlade empirin för att kunna göra en analys. En viktig aspekt som
Graneheim och Lundman (2004:107) tar upp är att materialet som ska analyseras i kategorier
och koder inte ska passa in i mer än en kategori, samt att materialet inte får falla mellan
stolarna.
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För att genomföra kodningen tog vi stöd av Graneheim och Lundmans (2004:107)
beskrivning av kodning inom kvalitativ innehållsanalys för intervjutexter. Författarna
(2004:107f) beskriver hur en analys kan genomföras och hur intervjutexter kan bearbetas för
att få fram centrala teman, kategorier och koder. Analysen påbörjades genom att sortera ut
materialet och dela in samtliga intervjusvar för en intervju. Därefter togs delar av materialet
ut som meningsbärande enheter för att skapa relevanta koder. De meningsbärande enheterna
letades fram med åtanke på våra frågeställningar, samt tidigare forskning och teori. Nedan
följer ett exempel på hur kodningsschemat har använts för vår analys av en intervju.

Meningsbärande enhet Komprimerad meningsbärande
enhet

Koder

då tänker jag att det handlar ju
om att förstå, det är först och
främst att förstå vad genus är,
att det handlar om det socialt
konstruerade könet.

genus handlar om det socialt
konstruerade könet

genus, social konstruktion, kön

När samtlig kodning var genomförd påbörjade vi arbetet med att kategorisera och tematisera
materialet. Efter att alla intervjuer genomförts skapades ett nytt schema där samtliga
intervjuer fördes in. Detta gjordes genom att koder i samtliga intervjuer jämfördes för att hitta
likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. Koderna sammanställdes och benämndes
utifrån kategorier som har inspirerats av frågor i vår intervjuguide. Därefter kunde
övergripande teman sättas som beskrev innehållet av koderna och innefattade flera kategorier
som alla kunde sättas i relation till varandra. Nedan följer ett exempel på hur
kodningsschemat har använts för att skapa kategorier och teman.

Tema Det socialt konstruerade könet

Kategori Innebörden av
genuspedagogik

Pedagogers kunskap Bemötande och
förväntningar
baserat på kön

Koder genus, social
konstruktion,
kön,
könsöverskrida
nde identitet

kunskap, könsöverskridande
identitet, vidga barns synsätt

könsöverskridande
uttryck, utseende,
barns
förväntningar,
olika bemötande

Med utgångspunkt i detta schema kunde vi ta fram relevanta delar av vårt material och få en
överblick av hela materialet. Sedan kunde vi arbeta fram vår analys, både i form av analysens
struktur samt analysens innehåll.
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4.5 Studiens validitet, reliabilitet och överförbarhet
Begrepp som kan utgöra olika kriterier för kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet
(Graneheim, Lundman, 2004:109f). Dessa begrepp används ofta inom kvantitativ forskning,
och det har utformats nya begrepp inom den kvalitativa forskningen. Dock är det enligt
Bryman (2002:257) möjligt att omvandla validitet och reliabilitet till att passa kvalitativa
studier genom att lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. Validiteten i en studie
påverkas av hur den valda teorin lämpar sig för studiens syfte (Ruth, 1991:277).  Ruth
(1991:286) menar att validitet i kvalitativ forskning ska hänga ihop med relevansen av
forskningens data. I vårt fall är vi intresserade av att titta på hur kön konstrueras och hur
kunskap kring det skapas, och detta är något som Hirdmans teori tillämpas på. Även
konstruktionismen i sig ligger till grund för genusteori och lämpar sig därmed att ha som
forskningsansats.

Reliabilitet beskrivs av Ruth (1991:283) som forskarens förutsättningar att studera det valda
ämnet och dess reproducerbarhet. Ruth (1991:283) menar att reliabiliteten i en kvalitativ
forskning kan vara komplicerad då empirin ofta bygger på mänskliga värderingar. Studiens
reliabilitet definieras även av forskarens egna förförståelse och dess förmåga att utföra
datainsamlingen väl (Ruth, 1991:283f).  I vår studie är reliabiliteten snäv, detta då vi endast
intervjuat pedagoger som har svarat på intervjufrågorna utifrån deras egna individuella
uppfattningar och erfarenheter. Därmed hade resultaten i studien förmodligen inte blivit
densamma om studien gjordes om på nytt. Inom kvalitativa studier talas det även om
överförbarhet, vilket kan förstås i relation till generaliserbarhet i kvantitativa studier. Dessa
begrepp innefattar hur studiens resultat kan tillämpas och för vem/vilka resultatet kan
tillämpas på (Bryman, 2001:260). Våra intervjupersoners uppfattningar kan inte generaliseras
till en hel befolkning eller ett land. Däremot indikerar studiens resultat att det finns liknande
omständigheter i flera olika förskoleverksamheter, vilket ökar överförbarheten. Genom valet
att intervjua förskolepersonal från olika förskolor breddas överförbarheten genom att vi får
perspektiv och information om hur olika förskolor arbetar med jämställdhetsfrågan som är
möjlig att få utifrån vår begränsning att vara ett examensarbete.

4.6 Etiska överväganden
Forskningsetiska överväganden handlar ofta om att hitta en balans mellan olika intressen som
alla är legitima. Individskyddskravet innefattar att informanterna i studier inte ska komma till
skada eller behandlas på ett kränkande sätt. Samtidigt finns forskningskravet, vilket innefattar
att viktig forskning inte ska hindras av att obetydlig skada sker då forskningen är angelägen
för samhället och medborgarna då resultatet kan leda till bättre hälsa eller livskvalité
(Vetenskapsrådet, 2017:13). En etisk aspekt som tagits i åtanke är svårigheten att se barnens
perspektiv när det inte är tillåtet att intervjua barn och därav kommer hela studien att fokusera
på professionellas syn på barnen. Att intervjua barn kan innebära flera etiska dilemman då
forskaren aldrig kan styra vad för information som framkommer ur intervjun. Det kommer
förtydligas under uppsatsens gång att informationen som framkommer under intervjuerna tar
upp och diskuterar ämnet barn utan att målgruppen blir hörd.
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Ett etiskt övervägande som har gjorts är valet av vilken information som delats om
intervjupersonerna. För att säkerställa anonymitet har vi valt att endast ta med åldersspannet
mellan intervjupersonerna samt att intervjuer genomförts med pedagoger i olika verksamheter
från två olika kommuner utan att nämna dessa vid namn. Vidare har även intervjupersonernas
yrkesroll(er) uppgivits. Intervjupersonernas namn, kön och etniska bakgrund har inte delats
för att inte röja någons identitet samt för att det inte har relevans för att genomföra studien. I
samband med att intervjuerna genomfördes har intervjupersonerna fyllt i en
samtyckesblankett som förtydligar att medverkan är frivillig och att de kan ta tillbaka
samtycket utan motivering. I blanketten försäkras även att materialet endast används till
uppsatsen och att ingen annan får använda sig av intervjuerna. Intervjuerna har spelats in med
mobiltelefon och förvarats så att ingen obehörig får åtkomst till dessa. Genom att
intervjupersonerna fyller i samtyckesblanketten följer studien både samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).
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5. Resultat
I resultatdelen kommer den analyserade empirin att presenteras. Den inhämtade empirin
består av nio intervjuer med förskolepersonal från nio kommunala förskolor varav en förskola
beskriver sig arbeta med könsneutral pedagogik. Intervjupersonerna refereras till som
IP1-IP9, samtliga intervjupersoner arbetar som utbildade förskollärare medan två av dem
även har ett uppdrag som utvecklingsledare och en som specialpedagog. Intervjupersonerna
är mellan 27-56 år.

Nedan följer en analys av resultaten med citat från intervjuerna. Intervjuerna har
transkriberats och kodats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen kommer att
presenteras i form av övergripande teman som tagits fram utifrån gemensamma nämnare i det
inhämtade materialet från intervjuerna. Dessa teman är “hur jämställdhetsarbete utförs i
verksamheterna”, “jämställdhetsuppdraget i läroplanen” samt “det socialt konstruerade
könet”. Dessa teman är därefter indelade i olika underrubriker som baserats på kategorier som
tagits fram ur materialet.

5.1 Hur jämställdhetsarbete utförs i verksamheterna
I intervjuerna framkommer det att jämställdhetsarbete innefattar flera delar i olika
verksamheter som liknar varandra. Däremot är det vissa saker som skiljer verksamheterna åt i
deras arbetssätt och tankar kring hur jämställdhetsarbetet ska utföras. Nedan följer ett citat
där IP6 upplever att det har varit en skillnad i arbetssätt men även i kunskap och förståelse
om jämställdhetsarbetet. IP6 har tidigare erfarenhet av arbete på en könsneutral förskola och
jämför det med nuvarande arbetsplats.

“sen när man då kom hit så märker man ju att de andra kollegorna som då inte har jobbat på
det här sättet, att man ser att förståelsen och kunskapen är inte på samma nivå. Och det blev
väl liksom lite av en krock att man hade jobbat så medvetet med det hela tiden och sen kom

man till en förskola som var på väg, men hade en lång bit kvar och det har vi ju fortfarande.
Men att, ja, det blev en liten krock där i den kunskapen man själv har med sig och den

erfarenheten.”
-IP6

I citatet beskriver IP6 övergripande hur upplevelsen har varit att byta förskola från en
förskola med könsneutral pedagogik till en förskola med traditionell pedagogik. De centrala
aspekterna i det IP6 nämner är bland annat bristen på kunskapen som även tas upp i
Skolinspektionens granskning (2017:5). Att IP6 upplever att det har blivit en krock i bytet
mellan en könsneutral verksamhet och den nuvarande arbetsplatsen visar på att den
kunskapen som pedagogerna delges ser olika ut beroende på var en arbetar. Något som skiljer
verksamheterna åt är bland annat den HBTQI-certifieringen (RFSL, 2022) som den
könsneutrala verksamheten har genomgått. Bristen på kunskap bland pedagoger är även något
som uppmärksammas i andra intervjuer och visar på att kunskapsstödet som Skolverket
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(2022) har utarbetat kan behöva arbetas mer med. Bristen på kunskap hos pedagoger kan vi
se bidra till att jämställdhetsarbetet inte tar den plats och utrymme som det borde göra.

5.1.1 Språkbruk
En aspekt som diskuteras i flera intervjuer är språkbruk och hur det används i
verksamheterna. I en intervju benämner IP1 språkbruket som ett av de största arbeten som
utförs i deras verksamhet. IP1 arbetar på en könsneutral förskola.

“det absolut största arbetet som vi gör, det är språket. Hur vi pratar både med och till barn
och hur vi pratar om barn. Vi benämner barn utifrån deras namn, vi använder knappt

pronomen alls utan vi tilltalar barn, i grupp säger vi kompisar, enskilda individer pratar vi
med namnen”

-IP1

I citatet framkommer det att förskolepersonalen inte använder sig av pronomen när de tilltalar
barnen. När det gäller enskilda individer så benämns barnen med namn, och grupper med
barn benämns som kompisar. Förskollärarna ger på så sätt barnen inte kön själva genom deras
språk. I en annan intervju framkommer det att det utförs ett liknande arbete i en annan
verksamhet, men inte i samma utsträckning som tidigare nämnt. Även IP8 och IP6 framhäver
vikten av att inte benämna barnen i grupp utifrån deras pronomen utan att en använder
“kompisar” och för individer benämner man med namn. Något som IP6 nämner är att hen
tidigare har jobbat i en könsneutral verksamhet och att detta har påverkat hur hen använder
sig av språket runt barnen. I citatet nedan förklarar IP2 hur de arbetar med språkbruk.

“Å vi pedagoger definierar inte könen åt barnen utan om vi liksom vi nämner de aldrig som
en grupp att “kom nu tjejer nu ska vi göra det här” utan vi liksom försöker använda oss av
andra begrepp … väldigt mycket makt ligger ju i vårt språk och hur vi uttrycker oss så vi

måste ha med oss det här i bakhuvudet hela hela tiden”
- IP2

I citatet menar IP2 att det utförs ett arbete att inte definiera kön hos barnen genom att undvika
att benämna barnen i grupp med könade ord. Detta är något som framkommer i intervjuer
med IP5 och IP9 som även de undviker att benämna barnen i grupp med könade ord. Det
framkommer däremot inte i citatet med IP2 på vilket annat sätt personalen väljer att uttrycka
sig, eller hur personalen uttrycker sig gällande enskilda individer utan endast gentemot
gruppen. Genom att tolka innebörden i citaten genom Hirdmans genusteori så används
språket för att avveckla skapandet av kön i tidig ålder. Hirdman (1988:13) menar att kön är
något som skapas och inte något man föds till. Genom att undvika könat språk så minimeras
skapandet av könen. Att undvika att köna barnen helt vilket IP1 beskriver är ett arbetssätt i
hens verksamhet är en ansträngning för att ta bort könskategorier helt. Enligt Shutts studie
(2017:2) är könsneutral pedagogik, vilket innefattar att avstå från att köna barn, ett sätt att
tona ned könsskillnader för att motverka negativa effekter av social exkludering och ojämlik
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behandling.

“Just en sån här tydlig sak kan vara hur man ropar på barnen, att vissa ropar “kom alla
pojkar, kom alla tjejer” istället för att kanske ropa “kom alla kompisar” eller aa. Så där kan

det ju bli ganska tydligt och det kan ju vara sådana här ordgrodor att man, det är en sån
vanlig sak att man säger och att man inte tänker på det. För jag tror att det är mer det man
behöver komma åt, de här vardagliga situationerna än att nu jobbar vi med det här. För då
fokuserar du ju på det och då kommer du tänka på det, men sen då? Så jag tror att det är

skillnader, det tror jag.”
-IP9

IP9 blev frågad om hen upplever att det skiljer sig åt i pedagogernas tankesätt beroende på
ålder och hur länge de har arbetat i förskolans verksamhet. Något som IP9 kommer fram till
är att hen tror att det skiljer sig i språkbruket som pedagogerna använder kring barnen. IP1
som arbetar i en, samt IP6 som tidigare har arbetet i en könsneutral verksamhet upplever att
det är just språk som skiljer den könsneutrala verksamheten från de “vanliga” förskolorna.
Något som uppmärksammas av Shutts (et.al 2017:4) är att man genom att ha en
HBTQI-certifierad verksamhet har större möjlighet att möta barnen utifrån deras individuella
sätt och inte utifrån kön. IP6 menar att hen har tagit med sig mycket av språkbruket från den
könsneutrala verksamheten och att hen har upplevt vissa krockar i bytet till en “vanlig”
förskola och att språkbruket skiljer sig åt.

5.1.2 Material
En annan aspekt som tas upp i intervjuerna gällande hur verksamheterna arbetar med
jämställdhet är materialval. I flera intervjuer berättar intervjupersonerna om hur förskolans
material har tagits in med ett genusperspektiv i åtanke. I citaten nedan beskrivs det hur olika
intervjupersoners verksamhet arbetar med material ur ett genusperspektiv och reflektioner
kring det.

sen så har vi mycket böcker som vi brukar läsa för barnen om jämställdhet och kön och
genus och sånt där. Och det är ju då från olika förlag främst som riktar sig till normkreativa

böcker
-IP6

I citatet diskuterar IP6 litteratur och hur verksamheten försöker hitta litteratur som riktar sig
till normkreativitet och genus. IP6 nämner även senare under intervjun att hen brukar ändra
pronomen på de karaktärer som tas upp i de könade böckerna för att väcka en tanke hos
barnen att det inte nödvändigtvis behöver vara en pojke som är huvudkaraktären eller en
flicka som är tillbakadragen. I enlighet med Lynch (2016:424) framgår det att majoriteten av
litteraturen som säljs har en manlig huvudkaraktär och kvinnorna framstår i stor utsträckning
som sårbara. Genom att använda normkreativa böcker alternativt att byta pronomen vid
tillfällen kan alltså bidra till att verksamheten arbetar mer jämställt. Valet av material
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diskuteras även av andra intervjupersoner och nedan presenteras hur de i sina verksamheter
väljer ut sitt material.

“när vi lånar litteratur till exempel så tittar vi ju vad visar den här litteraturen? Vi har så att
vi erbjuder allting inom utklädnad, leksaker, vi tittar, vad är det för leksaker vi har, vad kan

man göra med de här leksakerna? Vad ger de för signaler?”
- IP5

“Jag tänker också alltid när vi köper in material att vi tittar utefter att det ska vara okodat
och att materialet ska vara tillgängligt men det är klart att visst material är kodat även om

det inte är riktigt kodat om man säger så.”
- IP8

I ovanstående citat går det att utläsa likheter i hur berörda verksamheter resonerar kring
inköpande av material. I majoriteten av intervjuerna har liknande resonemang kring material
förts som i ovanstående citat. Att arbeta med okodat material kan associeras till förskolans
jämställdhetsuppdrag. Uppdraget innefattar att förskolan ska arbeta för att ge möjligheter för
könen att utvecklas oberoende av deras könstillhörighet (Skolverket, 2018:7). Att använda
okodat material ger även möjlighet till dekonstruktioner av sociala konstruktioner av manligt
och kvinnligt i relation till socialkonstruktionismen (Sohlberg & Sohlberg, 2019:310f).
Citaten visar på att förskolorna försöker att förebygga den könade indelningen av leksaker
och material. Förskolan kan alltså ge barnen en möjlighet att testa på samtliga material utan
att könstillhörighet ska spela in. Det kan förstås i relation till genussystemets räckvidd som
att räckvidden minskar i form av att en del material i förskolan är okodat (Thurén, 1996:81).

5.1.3 Känslohantering
I en intervju med en förskollärare som arbetar i en könsneutral förskola berättade hen om hur
de arbetar med jämställdhet i sin verksamhet. Intervjun berörde flera olika aspekter, men
något som framkom var hur de arbetar kring hantering av känslor.

“om det är en pojke säger vi generellt sett “åh vad du är arg”, och är det en flicka säger vi
generellt “åh vad du är ledsen” och såna saker granskar vi att vi sätter inte de

benämningarna. Vi pratar om känslorna i sig, men behöver inte bestämma barnens känsla”
- IP1

I en annan intervju framkom det att förskollärare i en annan förskoleverksamhet arbetar med
känslor och hanteringen av dessa men att de snarare arbetar med att stötta barnen i att våga
visa känslor.

“vi jobbar ju också jättemycket med känslor och stötta alla barn såklart men det blir ju ändå,
ja men man tänker lite extra på just killarna att stötta dom i att visa sig sårbara eller sätta
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ord på att man är ledsen. Det är okej att vara ledsen och att vi aldrig förminskar någons
känslor”

- IP2

Något som vi kan se i dessa citat är hur samhället generellt hanterar känslor hos barn baserat
på deras kön vilket visar att det är mer accepterat att en flicka är ledsen. Citaten benämner hur
genus skapas genom olika idéer och föreställningar vi har, vilket även Hirdman talar om i sin
genusteori. Där tittar hon på hur genus konstrueras genom att bryta ner vilka idéer och
föreställningar som finns utifrån könen (Hirdman, 2003:26). Genom att en pedagog har olika
idéer om vilka känslor barnet känner beroende på vilket kön barnet har och benämner dessa
är ett sätt att konstruera genus. Det är något som IP1 diskuterar och anser att deras
verksamhet är medvetna om och arbetar mot. Relaterat till detta talar Mosher och Sirkin
(1984:151) om machokulturens uppdagande och det diskuteras hur pojkar tidigt lär sig att
hämma känslor, och när de inte klarar av det upplever de känslor av skam. Genom att beakta
alla känslor hos barn samt att inte skilja dessa åt mellan könen kan verka förebyggande för
barnens känslohantering och upplevelser av känslor. Det går att urskilja att IP2 beskriver
arbetet som utförs i linje med tidigare forskning som utförts kring destruktiv känslohantering
hos pojkar och hur vuxnas beteende inverkar på barnen. Även IP1 åsyftar till fenomenet att
pojkar sällan ses som ledsna utan uppfattas som arga istället vilket kan hämma barnets
upplevelse av vilka känslor som är okej att känna eller inte.

Något som kan uppmärksammas är att det inte är någon av de övriga intervjupersonerna som
har nämnt något gällande känslohantering i verksamheterna. Detta kan vi tro beror på att
fokus under intervjuerna har hamnat på andra, mer självklara, arbetssätt med jämställdhet i
deras verksamheter alternativt att det inte är något som uppmärksammas av personalen.

5.1.4 Miljö
Något som IP1 diskuterar är huruvida olika lekar och aktiviteter får olika hög status bland
barnen, och vad de som pedagoger kan bidra med i form av hur stor omfattning eller plats
aktiviteten har i verksamheten och vad det får för konsekvenser för barnens uppfattningar.

“om vi har den här ytan med pärlor, den är inte så stor, betyder det då att vi ger den lite
mindre status och varför ska de här lugna aktiviteterna ha mindre status som kanske generellt

sätt kopplas till flickor. Så granskar vi vilka är där, ja men det är lika, det är precis lika
många liksom snoppbärare som snippbärare”

- IP1

I citatet menar IP1 på att pedagogerna i förskolan vill motverka sin egen inverkan på hur
olika aktiviteter får olika status bland barnen, med tanke på hur olika aktiviteter kan
förknippas med flickor eller pojkar. I Hirdmans genusteori (1988:11f) utgår hon från den
västerländska genussystemutvecklingen vilket utgår från Aristoteles syn på den manliga
normen som en idealtypisk form och har fokus i den manliga makten. Hirdman (2003:48)
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förklarar mannen som att inte vara kvinna vilket ses som en lättnad. Att vara kvinna innebär
alltså enligt Hirdman (2003:48) att vara det svagare könet. Detta kan kopplas till att en
“flickig” aktivitet får lägre status än en aktivitet som anses mer passande för pojkar. Även IP9
diskuterar hur aktiviteter och ytor kan förknippas med könen och hur de arbetar för att
aktiviteterna ska verka mer könsneutrala.

Det finns ju alltid med när man utformar en miljö, man skapar ju inte en rosa dockvrå till
exempel utan vi har, i våran där vi har som ett litet dockhus så har vi också plockat ut djuren
och vi har lyft ut saker som liksom lockar åt alla håll. Så att det blir att alla leker där istället.
Och det är väl generellt för alla barngrupper att man verkligen måste fokusera, hur tänker vi

i miljöuppbyggandet för att locka allihopa.
-IP9

IP9 menar i citatet att deras verksamhet har valt att skapa mer könsneutrala ytor som passar
alla barn och att de resonerar kring hur de bygger upp olika miljöer. IP9 antar att en rosa
dockvrå kan bidra till att det enbart lockar ett kön varpå de skapar miljöer som är anpassade
för att passa alla barn. Istället för att ha kvar de könade leksakerna och försöka bredda
intresset hos båda könen väljer verksamheten istället att könsneutralisera aktiviteterna. Även
IP2 och IP3 diskuterar i sina intervjuer hur de bygger upp sina miljöer för att det ska verka
könsneutralt och passa för alla barn. I Skolinspektionens granskning (2017:5) behandlas
bland annat vilka förutsättningar förskolan har för att arbeta med att motverka könsroller och
könsmönster, om förskolan har ett genomsyrat jämställdhetsarbete samt om flickor och
pojkar har samma förutsättningar och möjligheter att utveckla sina förmågor. Genom att
pedagogerna reflekterar över sin egna påverkan på hur barnen uppfattar olika aktiviteter kan
därmed vara av vikt för att verka mot jämställdhet.

Något som däremot uppmärksammas är att majoriteten av intervjupersonerna inte nämner hur
de bygger upp sina miljöer för att de ska passa alla barn oavsett kön. Däremot diskuteras det i
flera intervjuer hur materialet som köps in till förskolan ska vara okodat och passa samtliga
barn. Något vi analyserar utifrån detta är att majoriteten av förskolorna förmodligen arbetar
med att ha relativt neutrala ytor och att materialet ska vara okodat och passa samtliga barn.

5.1.5 Barnens lekmönster baserat på kön
Under intervjuerna reflekterade intervjupersonerna om hur barns lekmönster ser ut i
vardagssituationer baserat på kön. I majoriteten av intervjuerna visade det sig att barnen leker
tillsammans oavsett könstillhörighet och alla är kompisar med alla. Därmed uppfattas det inte
av pedagogerna som att barnen väljer sina vänner utifrån könstillhörighet. I några intervjuer
visade det sig däremot att det finns en upplevelse av att barnen kan kategorisera lekar utifrån
kön och välja lekkamrater därefter. Detta är något som IP6 noterar i följande citat.

“ibland kan man ju få höra kommentarer som att, ja men “det här är bara en lek för pojkar”.
Då brukar jag gå in och liksom så här “fast det tycker jag inte känns okej” utan, och då
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brukar jag oftast så här “tänk om det finns någon som kanske känner sig som en pojke men
som inte får vara med för att de kanske inte ser ut som en pojke”.

-IP6

I citatet beskriver IP6 en situation där barnen uttrycker sig om lekar som någonting kodat
efter kön. I den tidigare forskningen gjord på gender enforcers så visade det sig att barn som
exkluderar andra barn baserat på deras kön kan ha en effekt på resterande barn (Sonya et.al,
2019:671). Barn som umgås med gender enforces hade i senare skede tendenser att föredra
att umgås med barn av samma kön. Det går därför att uppfatta fenomenet som en negativ
spiral där flera barn påverkas av ett eller flera barns handlande. Även IP4 reflekterar kring
pedagogernas egna inverkan på hur barnen väljer att leka.

“när man ska vända blicken mot sig själv så är vi också såhär “ah men vilka skulle det här
barnet kunna passa ihop med” om man liksom försöker skapa grupper (...) man glömmer sig
själv och erbjuder kanske det barnet, eller tussar ihop två flickor bara för att det är flickor

istället för att den kanske absolut skulle kunna leka med en pojke lika gärna. Det kan det nog
bli även om vi är medvetna om att det är inte så vi vill göra.”

-IP4

Citatet beskriver hur personal uppmärksammat att deras inflytande kan göra så barn leker i
samkönade konstellationer, trots att detta inte är något verksamheten vill sträva efter.
Gentemot tidigare forskning gjord av Hellman (2010:89) kommer författaren fram till att det
finns en föreställning om vilka handlingar som anses pojkiga och flickiga hos pedagoger. När
en flicka leker “pojkigt” beskrivs därmed på ett sätt där det framstår som avvikande. I relation
till Hirdmans genusteori (2003:58) så är enkönade situationer idealiska för produktionen av
genus. Det gäller både kvinnor och män, där vi i grupp tillsammans formar en idealtypisk
man eller kvinna. Detta är något som pågår i äldre åldrar, men det kan återknytas till
begreppet gender enforcers och dess påverkan. Barn som tidigt lär sig att leka med barn av
samma kön fortsätter att göra det i senare skeden av livet (Sonya et.al, 2019:671). Att därmed
undvika att kategorisera barn och kompisar utifrån kön kan vara ett viktigt arbete för att
sträva mot jämställdhet.

5.1.6 Föräldrar
Under några av intervjuerna framkom reflektioner från intervjupersonerna om föräldrarnas
roll i verksamheterna och hur deras syn på kön och genus kan påverka såväl barnen som
verksamheten och pedagogernas arbetssätt. I en av intervjuerna framkommer det att
pedagoger skulle ha svårt att gå emot föräldrarnas åsikter gällande om deras barn leker
könsöverskridande. Det framgår därefter i en av de andra intervjuerna att föräldrar kan
upplevas mer accepterande idag gentemot förr. I nedanstående citat diskuteras hur
föräldrarnas insyn i verksamheten påverkar pedagogerna.
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Och just det som jag har varit inne på, det här med hemmet asså beroende på vilka normer
jag blir påsatt på hemma liksom, eller uppfostrad i eller vad man ska uttrycka sig i, gör ju

någonting med mig. Om jag då inte känner mig hemma i det här så kan ju det här bli ganska
tryckande liksom så tänker jag.

- IP3

I citatet från intervjun med IP3 kan en se att hemmet och uppfostran kan påverka hur
pedagoger och barn ser jämställdhetsarbetet. Kopplat till Hirdmans genusteori (2003:85) går
det att se att det finns en övergripande bild att männen ska försörja familjen medan kvinnan
ska vara hemma och sköta hushåll. Om dessa normer återskapas och reproduceras i barnens
familjer kan det påverka synen de har på jämställdhet och hur föräldrarna ställer sig till det.

Så -95 när jag började jobba så hade vi en pojke som var fem år, älskade att klä ut sig och
klädde bara ut sig i klänning … föräldrarna en dag såg det där och då sa vi “ja men han

älskar det här” och liksom det här är det han gillar att ha. De vart superarga, båda
föräldrarna vilket gjorde att “nej han får inte ha” och vi amen först börjar man så här “men
prova de här istället” liksom och vi provade att ta bort klänningarna … när vi då valde att
gömma de här klänningarna som vi faktiskt gjorde, den besvikelsen och den nästan som en

utsatthet som vi upplevde hos honom, liksom från att gå jätteglad till att bara bli dämpad. Då
gjorde vi såhär att så fort vi hade vinkat, det var det första rummet barnen gick in i och tog,
“varsågod ha den på, ha den när du äter, ha den när du vilar, så.” Men vi hade otrolig koll

på klockan då en viss tid innan man skulle gå hem så såg vi alltid till att, nu är det dags att ta
av dig den. Så där, visst man gick in, där valde vi att faktiskt gå emot föräldrarna utan deras
vetskap …. jag tänker att det var nog ett ganska tidigt statement som jag undrar hur många

som skulle ha vågat göra idag faktiskt. Om det skulle ske idag.
-IP3

Centralt i citatet är hur pedagogerna fokuserar på vad barnet mår bäst av och att det är
avgörande i deras handlingssätt. IP3 menar däremot att pedagogerna var noggranna med att
föräldrarna inte skulle vara medvetna om att de lät barnet leka könsöverskridande. En annan
aspekt som uppmärksammades i analysen är IP3’s tankar ifall pedagoger i dagsläget skulle
våga gå emot föräldrarnas åsikter gällande deras barn. Något som uppmärksammas i Karlson
och Simonssons forskning (2008:171-176) är vikten av att involvera föräldrarna i
jämställdhetsarbetet för att de ska få förståelse för pedagogernas arbete. I exemplet som IP3
tar upp har de dock valt att arbeta utifrån det som de ansåg var rätt men utan att inkludera
föräldrarna. Till skillnad från detta menar majoriteten av intervjupersonerna att en öppen
dialog med föräldrarna gällande jämställdhetsarbetet kan vara en grund för förståelse. IP3
diskuterar och ifrågasätter hur många pedagoger som hade vågat gå emot föräldrarnas åsikter
i dagens samhälle. Till skillnad från IP3 har IP5 en annan syn på hur arbetet sker idag till
skillnad från tidigare.

“Och jag tycker att föräldrar idag också har blivit mer, att de vågar låta sitt barn gå utanför
normen.”
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- IP5

Sett i citatet av IP5 ses det hur hen anser att föräldrar idag är mer accepterande gällande ifall
deras barn går utanför normen. Sett till övriga intervjuer går det att se att en majoritet menar
att en öppen dialog med föräldrar som motsätter sig ett könsöverskridande beteende hos
barnet kan bidra till att föräldrarna accepterar det och får förståelse för förskolans arbetssätt.

5.2 Jämställdhetsuppdraget i läroplanen
I temat kommer jämställdhetsuppdragets påverkan på verksamheterna att diskuteras. En
övergripande bild är att samtliga intervjupersoner upplever att läroplanen och
jämställdhetsuppdraget ger verksamheterna en grund att arbeta utifrån och att det är viktigt
för att förtydliga hur arbetet ska genomföras.

“förskolan i Sverige har ju ett uppdrag att arbeta med jämställdhet förebyggande och vi gör
ju det både genom att det finns läroplansmål genom att skolverket har gett oss ett uppdrag.”

- IP8

IP8 beskriver att förskolans verksamhet ska arbeta förebyggande med jämställdhet utifrån
Skolverkets uppdrag. Detta är även något som IP1 nämner i sin intervju och menar på att
deras rektor i könsneutral verksamhet har fokuserat på sedan läroplanen trädde i kraft.
Edströms forskning (2009:538) förstärker det som både IP8 och IP1 nämner om att
jämställdhetsarbetet fick en roll i förskolan när läroplanen trädde i kraft. IP8 menar i
intervjun att förskolans verksamhet har ett uppdrag att arbeta med jämställdhet och att det är
en del som hen reflekterar över och lägger vikt vid. Detta relaterar till Baynes forskning
(2009:133) som menar på att det är viktigt att tidigt arbeta med jämställdhetsfrågor för att
bidra till barnens uppfattningar om jämställdhet och genus. En annan bild av läroplanens vikt
i verksamheterna kan ses från ett citat med IP4.

Alltså det är väldigt tydligt i läroplanen att alla barn ska få samma förutsättningar oavsett
könstillhörighet och oavsett bakgrund, oavsett, alltså det är väldigt starka skrivelser, så det

är ju en jättestor del av vårt arbete att alla ska få samma möjligheter
-IP4

IP4 och även IP6 anser att det i läroplanen tydliggörs hur verksamheterna ska arbeta och hur
alla barn ska få samma förutsättningar. I granskningen som Skolinspektionen genomförde
(2017:5ff) vill de se hur verksamheterna faktiskt arbetar utifrån jämställdhetsuppdraget och
menar på att könen möter olika villkor i förskolan. Utifrån de genomförda intervjuerna är det
en majoritet som menar på att jämställdhetsarbetet arbetas med i deras verksamheter, dock
kan vi se att det skiljer sig åt i pedagogernas uppfattningar i vilken utsträckning arbetet görs.

“det är viktigt att det finns med, men att det kanske borde få ta ännu mera plats i läroplanen.
Det kan jag ju känna bara på det som kommer upp från kommunen som vi fokuserar på i
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förskolan. Det handlar ju mycket om språk och matematik och naturvetenskap, att det är det
som vi behöver utveckla oss i, och att det är det som måste finnas och vara med i våra miljöer

och att fokusen ska vara i projektarbeten och att de här bitarna kan, men inte få lika stort
fokus och att de är minst lika viktiga, om inte viktigare”

-IP2

IP2 uttrycker i intervjun att hen uppfattar att kommunens prioriteringar i vad som ska arbetas
med och fokuseras på i förskolemiljön inte innefattar jämställdhet i den utsträckning som
önskas. Det är istället annat som i större utsträckning fokuseras på och upplevs ge större stöd
på makronivå att ha som fokus i verksamheten. Det framkommer även under intervjun att
verksamheten har på uppmaning av kommunen drivit andra projekt, i form av matematik,
naturvetenskap och språk, istället för att ha fokus på jämställdhet och genuspedagogik. I
Skolinspektionens granskning (2017:6) av jämställdhetsarbetet i förskoleverksamheter
framkommer det att jämställdhetsarbetet ska både gestaltas och förmedlas i förskolan.
Resultatet visar på att huvudmän och förskolechefer inte erbjuder stöd i form av tydliga mål
vilket leder till ett osystematiskt jämställdhetsarbete som på sikt leder till en risk att
könsstereotyper och könsstrukturer förs vidare till barnen (Skolinspektionen, 2017:6). Detta
går att uppfatta i IP2:s beskrivning av kommunens prioriteringar samt verksamhetens
prioriteringar. Det tangeras i följande citat där IP9 pratar om kunskapsspridning i
verksamheterna.

“Så att det är bra att det belyses men kunskapen måste ut. För alla, jag är ju uppväxt i en
generation där det här är naturligt. Det är inga konstigheter men det finns ju äldre

generationer där det inte är samma självklarhet. Och det är det jag menar att det måste
också finnas en kunskap någonstans för att man ska kunna göra som det är i läroplanen och

nyttja det i barngrupp.”
-IP9

Något som IP9 diskuterar är att kunskapen måste ut och delges alla som är verksamma i
förskolan. Att förstå och ha kunskap kring genus och innebörden av ett jämställdhetsarbete är
även något som diskuteras i Skolinspektionens granskning (2017:5) och som flera av
pedagogerna i granskningen upplever att de inte har. IP9 menar att hen har kunskap för att
hen är uppväxt i en generation där jämställdhet är naturligt men menar att andra pedagoger
som är äldre möjligtvis inte har vuxit upp med dessa förutsättningar. Citatet av IP9 kan
relateras till Sohlberg och Sohlberg (2019:313) som diskuterar hur sociala konstruktioner
uppstår genom historiska processer. I enlighet med detta kan det ses som att den äldre
generationen har en tendens att förhålla sig till det som de blivit uppfostrade i. IP9 kan se att
läroplanen och jämställdhetsuppdraget har en viktig roll i arbetet för att alla ska få kunskap
och förståelse.

5.3 Det socialt konstruerade könet
Barn blir redan innan födseln könade genom val av könsstereotypiska färger baserat på
barnets kön (Lynch, 2016:423). Efter födseln blir barnen formade av samhällets
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könsstereotypiska normer så att barnen får en tydlig könsidentitet. Förskolan är inte ett
undantag för samhällets normer. Pedagogerna har ett ansvar att motverka traditionella
könsroller genom att vidga barnens uppfattningar av kön och genus (Lynch, 2016:423). I
kapitlet om genus som följer nedan har olika infallsvinklar diskuterats kring hur arbetet utförs
med fokus på hur genus konstrueras och reproduceras i förskolemiljö.

5.3.1 Pedagogers kunskap
Vilket arbetssätt som pedagogernas har grundar sig i både kunskap och erfarenheter. I flera
intervjuer visar det sig att pedagogernas kunskap och inställning till förändringar kan variera
från pedagog till pedagog.

“Och när det gäller äldre barn som kan uttrycka sig så försöker vi väl också vidga, men det
där är, det är nog ganska svårt för jag tror att många har inte så mycket kunskap om det här

med könsöverskridande identitet”
-IP4

I ett citat av IP4 noterar hen att många pedagoger inte har mycket kunskap kring
könsöverskridande identiteter och upplever det därför är svårt att vidga äldre barns synsätt.
Det kan tolkas som att det skiljer sig i hur personalen arbetar med yngre och äldre barn.
IP4 nämner även i sin intervju hur de i verksamheten arbetar med ett öppet förhållningssätt
för de yngre barnen där de erbjuder olika material oavsett könstillhörighet. Det går av
intervjun att utläsa att det vid en yngre ålder inte är möjligt att diskutera med barnen medan
de äldre barnen kan kommunicera sina egna tankar som personalen kan bemöta. I ett annat
citat poängterar IP6 hur pedagogerna tagit lärdom av att ha ett barn med könsöverskridande
identitet i verksamheten samt de övriga barnens acceptans kring det.

“ ett exempel, ett barn som är biologiskt pojke men som identifierar sig som en tjej, alltså
hon, och det har vi. Man märker ju att vi vuxna har tagit mer liksom lärdom av det medan de
andra barnen, de liksom “okej, jahapp det är en hon”, de bryr sig inte mer om det. Och de

brukar rätta oss om vi råkar säga fel pronomen”
-IP6

Båda citaten visar på en central aspekt att kunskap och lärdom kan skilja sig i olika
verksamheter beroende på barngrupp och vilka pedagoger som arbetar där. I
Skolinspektionens granskning (2017:5) framkommer det att förskolor inte arbetar
systematiskt utifrån ett genusperspektiv på grund av brist på kunskap och erfarenheter. IP6
nämner även hur barnen lärt sig fortare att använda rätt pronomen och har rättat pedagogerna
när de sagt fel. Kopplat till Hirdmans teori (1988:13) om genus förstås kön som något vi
skapar och inte något en föds till. Att byta kön kan därmed rubba skapandet av könen och
förståelsen av världen där könstillhörighet och könsroller är en stor del. Att ett barn upplever
sig som ett annat kön kan med grund i detta skapa förvirring hos vuxna, medans barn som
inte upplevt skiljaktigheter mellan könen och dess del i samhället har det lättare att acceptera
faktumet.
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I förskolans kunskapsstöd om jämställdhetsarbete ser vi brister gällande kunskap kring barn
som har en könsöverskridande identitet. Ett annat sätt att få kunskap kring könsöverskridande
identiteter är att HBTQI-certifiera förskolan. Utbildningen fokuserar på punkter om
könsnormer och HBTQI-frågor och genomsyras av ett intersektionellt och normkritiskt
perspektiv (RFSL, 2022). Genom att få certifieringen har  förskolan en ambition att bemöta
barnen utifrån deras individuella behov och inte baserat på kön eller sexualitet. Detta framgår
i Shutts forskningsstudie (2017:4) gällande könsneutrala förskolor och hur
HBTQI-certifieringen inverkar på deras arbetssätt.

5.3.2 Innebörden av genuspedagogik
Att arbeta med genuspedagogik är något som ses olika i de olika verksamheterna och
intervjuerna beroende på vilken syn en har på innebörden av genus. Som Hirdman beskriver
(1988:4) innebär genus det socialt konstruerade könet. IP1 menar att kunskap om genus och
innebörden av genuspedagogik är av relevans för att kunna kompensera gentemot de
begränsande normer som finns.

“Då tänker jag att det handlar ju om att förstå, det är först och främst att förstå vad genus är,
att det handlar om det socialt konstruerade könet. Det handlar ingenting om biologin, det

handlar inte om juridiska kön, utan det handlar om det sociala och att då dels att
pedagogerna måste ha kunskap om det samhället gör för det sociala könet. Vad vi kan göra

kanske för att kompensera mot vilka begränsande normer som finns där ute”
- IP1

Det som tas upp i intervjun med IP1 är just det socialt konstruerade könet och hur det
påverkar förskoleverksamheter. Som IP1 nämner handlar genuspedagogik enligt hen inte om
något annat än det socialt konstruerade könet och hen menar att det är viktigt att pedagoger
måste ha kunskap om vad samhället gör. Genom att ha kunskap menar IP1 att pedagoger kan
kompensera mot de begränsande normerna som finns i form av att arbeta med
genuspedagogik. Detta går att se i relation till socialkonstruktionismen som menar att
kunskapen konstrueras och inte är självklar, vilket till följd kan förstås som att genus
konstrueras i sociala processer (Burr 2015:5).

“Det är väl det att man måste tänka, asså att försöka se sig själv utifrån, för att man inte
liksom får tro att man på något sätt är fri från alla de här stereotyperna. Asså jag är ju också

en del av samhället och en del av de som kanske fortfarande skapar de här stereotyperna
utan att, fast jag kanske inte tror det, eh, eller vi tillsammans iallafall gör det.”

-IP4

Något som IP4 nämner är just hur könsstereotyperna hela tiden inverkar och reproduceras i
verksamheterna. IP4 resonerar kring att samhällets dominerande könsstereotyper inte går att
komma ifrån som pedagog trots att hen är genusmedveten och försöker arbeta mot dem. Även
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diskuteras det faktum att vi alla reproducerar könsstereotyper eftersom vi lever i ett samhälle
som är uppbyggt av könsstereotypiska strukturer och kvinnors underordning (Hirdman,
2003:84).  Både IP1 och IP4 menar att det är viktigt att prata öppet om hur samhället ser på
könen och vilka normer som finns för att därefter kunna arbeta med genuspedagogiken. Flera
av intervjupersonerna diskuterar och tar upp hur samhället och könsnormerna har en inverkan
i varför genuspedagogik är viktigt i verksamheterna. Kopplat till Hirdmans genusteori
(2003:84) är kvinnan det underordnade könet och det är därför av vikt att verksamheterna
arbetar med att ge barnen samma förutsättningar. Som flera av intervjupersonerna nämner vill
verksamheterna inte att barnen ska känna att deras biologiska kön hindrar dem. Genom att
diskutera förskolans arbete med att skapa förutsättningar för barnen oavsett könstillhörighet
visar på att de försöker jobba för att motverka att könen möter olika villkor i verksamheten
vilket kan vara svårt (Skolinspektionen, 2017:7).

5.3.3 Bemötande och förväntningar baserat på kön
En annan aspekt som diskuteras i några av intervjuerna är förväntningarna som finns på
barnen baserat på vilket kön de har, både baserat på utseende men även beteende. Dessa
förväntningar skapar också hur pedagogerna bemöter barnen baserat på deras kön. Som
Hellman diskuterar i sin avhandling (2010:89) finns det bland pedagoger en förväntning av
hur barnen ska leka och bete sig baserat på deras biologiska kön.

“men det var ett barn och det var en pojke som kom med en rosa topp med vad heter det,
volanger och Hello-kitty bälte och Hello-kitty strumpor och var superstolt, och då kan man ju

tänka såhär “oj oj nu kanske någon säger någon kommentar” men ingen, den enda bara
“wow vad fint!” asså det var ingen, det förekommer inte.”

- IP5

Sett till citatet från intervjun med IP5 kan en se att de förväntningar som finns på könen är att
en pojke inte ska ha dessa kläder. Något som uppmärksammas av IP5 är dock att inget av
barnen lägger en kommentar över pojkens klädsel. Å andra sidan har det i andra intervjuer
förekommit motsatta upplevelser av hur barnen tänker kring könen och dess förväntningar.

“man hör ju kommentarer ibland som att “ja men pojkar kan inte ha klänning” eller “tjejer
kan inte ha kort hår” eller, mycket mer utseende, jag tycker det inte så ofta hör att “du kan
inte för att du är tjej” eller “du kan inte för att du är pojke” när det kommer till att göra

saker utan mer utseendemässigt”
- IP9

IP9 menar att barnen utifrån deras förväntningar av hur könen ska se ut kan kommentera om
något barn skulle bryta mot dessa förväntningar. Kopplat till Blaises forskningsstudie
(2005:94f) kan normer återskapas av barn i verksamheter genom att de kommenterar på hur
andra barn ser ut eller beter sig. Något som IP9 dock menar är att det är främst utseende som
kommenteras av barnen och inte deras beteende. Genom att se citaten utifrån
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socialkonstruktionismen kan en dra kopplingen att barnen skolas in i könade mönster och de
patriarkala strukturer som finns i samhället (Sohlberg och Sohlberg, 2019:315f) I citatet
framgår det att utseendet är en central aspekt i det könade mönstret och de uppfattningar som
barnen har.

“Ja, men säg att en flicka skulle vara väldigt högljudd eller liksom ta mycket uppmärksamhet
så är det liksom “oj, men gud, vad händer här” medans om en pojke står och skriker så är
det liksom, ja men, “han är sån” liksom, lite så. Och jag kan väl tycka att det ska inte spela

någon roll oavsett vem du är så kanske man inte ska stå och skrika,”
-IP6

vi har haft diskussion om det är att, om vi säger att det är en pojke och en flicka som gör
samma sak, vi säger att de leker riddare i skogen. Så kanske man lättare säger till flickan, att
man har en högre toleransnivå för pojken, att de får liksom hålla på där med pinnarna och

fäktas medans när den flickan gör det så “stopp stopp du kan göra illa dig” lite snabbare än
till pojken.

-IP5

I flera intervjuer har liknande situationer talats om gällande bemötandet av barn baserat på
kön. I citatet med IP6 menar hen att förväntningarna och bemötandet som personalen har
gentemot barnen ofta kan vara könade. Även IP5 berättar i sin intervju hur personalgruppen
har haft diskussioner sinsemellan om de fortare säger till en flicka i “pojkiga” lekar än en
pojke. Centralt för citaten är hur pedagogerna ska arbeta jämställt i deras bemötande av
barnen. I Bayne (2009:134) framkommer det även hur jämställdsprojeketen innefattade att ha
studiecirklar som strategi där utrymme gjordes till att ha diskussion kring olika frågor
gällande jämställdhetsarbete. Denna strategi anammas utifrån IP5:s beskrivning av hur
diskussioner har förts i arbetslaget gällande frågan om likabehandling. Beteendet att stoppa
flickor snabbare än pojkar kan även relateras till Hellmans avhandling (2010:89f) som
diskuterar hur kön konstrueras och att pedagoger kan ha en syn på att pojkar leker “pojkigt”
och flickor leker “flickigt”. Det i sin tur kan leda till att flickors beteende i en “pojkig” lek
kan ses som avvikande eller inte lika normalt som det ses för en pojke i samma lek varpå det
kan få reaktioner.

“Man observerar och reflekterar över säger jag till mer på samlingen åt ena hållet eller åt
andra hållet och att man då också försöker korrigera sig själv. Så att man gör som, vad ska
man säga, mini-observationer att man kanske drar ett streck varje gång man säger till en

kille och varje gång man säger till en tjej för att själv bli medveten om hur man tänker och
agerar.”

-IP9

Något som IP9 belyser är hur hen arbetar strategiskt med att göra sig medveten om sina
handlingar för att möjliggöra reflektion kring varför hen agerade som hen gjorde i vissa
situationer. Bayne (2009:134) talar om i sin studie hur olika jämställdhetsprojekt som
startades under 2000-talet innefattade olika strategier som bland annat innebar att
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pedagogerna förde dagbok för att få utrymme för reflektion kring deras agerande i olika
situationer. Denna strategi kan förknippas med IP9:s nämnda strategi att dra streck varje gång
en tillsägelse görs gentemot en pojke respektive gentemot en flicka för att få upp ögonen och
bli medveten om sitt eget agerande.

En annan aspekt gällande pedagogernas bemötande av barnen utifrån könsidentitet är att
romantisera relationer mellan barn. IP1 talar om detta i följande citat:

“det tänker jag också är för här romantiserar vi inte kompisrelationer, här är det en
kompisrelation, vi romantiserar inte dem.”

- IP1

IP1 syftar i citatet till att barnens relationer inte värderas eller romantiseras av personalen.
Senare under intervjun nämner IP1 även att det är vanligt att personer väljer att romantisera
barns kompisrelationer vilket hen anser att en bör undvika. Vår tolkning av IP1:s resonemang
är att hen syftar till tvåkönade kompisrelationer vad gäller romantisering av kompisrelationer.
I relation till Blaise forskningsstudie (2005:87) så diskuteras normen kring att kvinnor ska bli
kära och sexuellt attraherade av män. Även i Hirdmans genusteori (2003:58) diskuteras
fenomenet att kvinnor tillsammans skapar en idealkvinna som i sin tur sätts i förhållande till
en manlig partner för att skapa en perfekt match. Det centrala i citatet är att pedagogerna
väljer att inte romantisera kompisrelationer. Om relationerna syftar till samkönade
kompisrelationer eller relationer med det motsatta könet framkommer inte. Däremot kan vi
med bakgrund i teorin och tidigare forskning dra en slutsats att romantisering sker mellan två
barn med motsatt kön i större utsträckning i förskolan än mellan samkönade
kompisrelationer.

5.3.4 Upplevelser av hur könsroller påverkar barn
En central fråga som behandlades under intervjuerna är upplevelser av hur könsroller
påverkar barn, något som majoriteten av intervjupersonerna ansåg att de gjorde.

“och jag tänker att barn väldigt väldigt tidigt lär sig och förstår amen kvinnan är, det är
liksom det svagare könet … när en pojke har på sig en kjol så blir den svag, asså det finns ju
jättemycket forskning som visar på liksom hur tidigt man lär barnen att har du snippa så är

du sämre.”
-IP1

I citatet reflekterar IP1 om hur barn lär sig tidigt att kvinnor är det svagare könet. Detta
relaterar till Hirdmans genusteori (2003:84) som beskriver hur maskulinitet är överordnat
medan kvinnan är det underordnade könet. IP1 menar att bilden av vad det innebär och
förväntas av dig som flicka respektive pojke kvarstår och att detta påverkar barnen i en stor
utsträckning. I Hirdmans genusteori (2003:28) beskriver hon könen som olika formler och i
enlighet med det IP1 diskuterar går det att se att könen kan ses som A-a där kvinnan är en
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ofullgången version av en man. IP1’s beskrivning av kvinnan som det svagare könet kan även
kopplas till Hirdmans (2003:32) formel om A-B där kvinnan är en sämre upplaga av det
manliga könet där mannen inte vill ha kvinnliga egenskaper. Enligt Sohlberg och Sohlberg
(2019:313) blir den sociala konstruktionen av kön en del av en rekonstruktion då det är något
som baseras på historiska processer. Att kvinnan framstår som det svagare könet är en
rekonstruktion av det historiska synsättet på könen och det är något som IP1 menar att
verksamheterna behöver arbeta med. I enlighet med det som IP1 diskuterar tar även IP7 upp
en intressant aspekt gällande könsroller och hur de påverkar barnen baserat på kön.

“varför jag tar upp klänning ofta är ju för att det är de vanliga barn kommenterar, eller
liksom generellt sett att man kommenterar om killar tar generellt kvinnliga egenskaper
medans tvärtom så är det inte så många som reagerar. Om en tjej skulle ha skjorta eller

sådär, det tror jag inte någon skulle ens tänka på eller liksom reagera på överhuvudtaget.”
- IP7

I citatet talar IP7 om hur pojkar möter en starkare reaktion om de har kvinnliga uttryck än om
flickor har ett maskulint uttryck. Med tanke på det IP1 diskuterar tidigare gällande kvinnan
som det underordnade könet och hur IP7 diskuterar att en kille som tar kvinnliga egenskaper
får starkare reaktioner går att förstå utifrån de förväntningar som finns på att mannen är
överordnad. Sett till de nämnda citaten går det att koppla till Blaise´s studie (2005:94f) som
konstaterar hur pojkar med feminina intressen inte ansågs vara accepterat bland de andra
barnen. Som Hirdman (1988:11f) nämner gällande Aristoteles syn på den manliga normen
som idealtypisk tyder även på att det är mer accepterat att ta sig an en manlig norm än en
kvinnlig norm. Kvinnounderordningen kan förstås utifrån förståelsen av mannen som en
norm som genomsyrar allt, att vara man är att inte vara kvinna. Det i sin tur kan förstås
utifrån misogyni där kvinnliga egenskaper och tilldelade sysslor möts av ett förakt (Hirdman,
2003:65-68). Något annat som diskuteras i majoriteten av intervjuerna är utomstående
reproduktion av könsrollerna och hur det påverkar barnen.

“oftast så handlar det ju om att man har fått med sig antingen i familjen eller samhället i
stort eller via media som är otroligt stor influenser idag tycker jag, bland annat Youtube och

de här sakerna.”
- IP3

En bild som majoriteten av intervjupersonerna har sett gällande hur könen konstrueras i
förskoleålder är genom media, familj och samhället i stort. IP3 tillsammans med flera av de
andra intervjupersonerna menar att medier förstärker de könsstereotypiska idealen i samhället
och kan ha en inverkan på barnens syn på könen. Att könsstereotyperna rekonstrueras i
samhället genom media bidrar till att barnen påverkas i stor utsträckning. Även kopplat till
socialkonstruktionismen går det att se hur könen socialt konstrueras av samhället genom
sättet de skolas in i olika mönster samt även genom de patriarkala strukturer som finns i
samhället (Sohlberg & Sohlberg, 2019:315f). Vi ser att dessa sociala konstruktioner av kön är
begränsande och kan upplevas svåra att bryta mot. Något som diskuteras av IP3 är vikten av
att stötta de barn som eventuellt bryter mot de traditionella könsrollerna.
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“alltså det handlar ju liksom om att ge de barnen stöd och stöttning tänker jag, att kunna få
bli sitt bästa jag, och liksom känna, för ofta de barnen som bryter det här, de har en sån stark
tilltro till sig själva och då måste jag finnas där när kompisar eller pedagoger för den delen,

börjar ifrågasätta det här tänker jag.”
-IP3

Det är enligt majoriteten av intervjupersonerna av vikt att diskutera samhällets konstruktion
av könen i tidig ålder för att skapa förståelse för de könsnormer som finns. IP3 nämner i
citatet ovan att detta är relevant att göra gällande barn som bryter mot könsnormer för att ge
stöttning om barnet exempelvis möts av ifrågasättande från andra. I majoriteten av
intervjuerna diskuteras det även hur barn som istället har starka traditionella könsroller kan
bli hämmade och uppleva sig ha färre möjligheter i livet. De kan även vara mindre öppna
inför olikheter och sådant som avviker från normen. Shutts (et.al, 2017:15) diskuterar även i
sin studie om hur vikten av att arbeta med jämställdhet i tidig ålder har visat sig ha resultat på
barnens uppfattningar om könsstereotyper. Detta kan förstås teoretiskt som att könsstrukturer
och kunskap konstrueras utifrån sociala interaktioner i vardagen, vilka innefattar
förskolemiljön (Burr, 2015:5). Det går utifrån citatet att utläsa att barn påverkas av dessa
normer i tidig ålder i form av ifrågasättande från andra.

5.3.5 Inverkan på sociala problem
I intervjuerna har det diskuterats om vilken inverkan jämställdhetsarbetet i förskolan kan ha
på sociala problem i senare åldrar. Vi upplever att flera viktiga aspekter togs upp av de olika
intervjupersonerna som syftar till olika sociala problem.

“ I socioekonomiskt utsatta områden är det ju liksom tuffare och jag tror att det då kanske är
tuffare att vara tjej för att man kanske har mindre makt att påverka sitt liv, det kan vara

föräldrars familj som kanske styr mer så jag tror att, jag tror inte man kan jobba lika heller i
alla områden heller … flickor och pojkar är lika mycket värda, åh det är liksom så fint och så
går man hem och så är det inte så. Då har inte jag samma rättigheter som mina syskon, och
det beror, det är oftast när de är lite större som det blir tydligare men jag tänker att, att det

får vara viktigt att förhålla sig till.”
-IP4

I citatet från intervjun med IP4 framgår det att IP4 upplever att arbetet med jämställdhet och
genusmedvetenhet bör förhålla sig till barnens socioekonomiska bakgrund. Där kan vi se en
koppling till Coynes studie (et.al, 2021:2417) om att flickor som kommer från en familj med
låg socioekonomisk status tenderar att ha en starkare koppling till de kvinnliga stereotyperna.
Som Kullberg diskuterar (2012:9f) finns det en bild av att antingen förstå könen som
biologiska strukturer alternativt som ett skapande av de föreställningar och positioner som vi
blir tilldelade i samhället. I IP4’s citat kan hen se att det finns en koppling mellan
socioekonomiskt utsatthet och könens olika värden i samhället, i enlighet med detta kan vi se
att IP4 kommer fram till att arbetssätten ser olika ut i olika områden på grund av detta. IP4
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nämner att det är viktigt att förhålla sig till att alla barn inte möter samma rättigheter när de är
i sin hemmiljö varpå hen uppmärksammar att det är något som är viktigt att förstå och
reflektera kring. Till skillnad från de andra intervjuerna är detta något som IP4 reflekterar
över vilket kan bero på att hen själv har arbetat i områden där socioekonomiskt utsatta
familjer har bott och där hen har sett tendenser till att rättigheterna ser olika ut. I enlighet med
det IP4 diskuterar drar vi en koppling till Coynes forskning (et.al, 2021:2417) som tyder på
att könsstereotyperna reproduceras och att framförallt flickor tar efter könsstereotyperna i
socioekonomiskt utsatta familjer. I nedanstående citat presenteras ett annat socialt problem
där IP2, IP7 och IP4 har kunnat se en koppling till jämställdhetsarbete.

“vi är jättenoga med är ju att stötta barnen i att alltid fråga innan man rör någon kompis
eller kramar eller liksom gör någonting fysiskt vad som helst. Jag vet till exempel många

jobbar ju med “stopp min kropp” men vi försöker liksom flytta över ansvaret från den utsatta
att säga stopp till liksom den som utför förhandlingen att alltid fråga och det gör vi ju med

alla barn, men sen kanske man är extra, tänker det är nog egentligen ingen skillnad, men när
man vet hur samhället ser ut så kanske man stöttar pojkar i att inte göra det extra mycket”

-IP2

“det var ju just det där med kanske exempelvis våld i nära relationer som sagt… Att det är
viktigt, ja men just det där med att lyssna på när någon säger stopp till exempel… för det är
ju annars vanligt liksom att det följer ju barnen i, ja, men har man ju hört, speciellt kanske

pojkar högre upp i åldrarna, att de inte accepterar nej eller liksom så från, ja, tjejer
framförallt då.”

- IP7

IP2 berättar i intervjun att de i deras verksamhet är noggranna med att barnen ska fråga innan
de fysiskt vill röra någon av de andra barnen. En viktig aspekt som IP2 tar upp är att många
verksamheter arbetar med “stopp min kropp” medan de i IP2’s verksamhet snarare lägger
ansvaret på att barnet som vill utföra handlingen behöver fråga först. I det senare citatet med
IP7 diskuterar hen vad som kan ske i senare åldrar om barnen har svårt att acceptera ett nej.
En reflektion vi gör kring detta är huruvida fysisk beröring är något som accepteras mellan
barnen och hur verksamheterna arbetar kring detta för att barnen ska lära sig. Som IP2
nämner är det i deras verksamhet viktigt att fråga om lov snarare än att barnet som blir utsatt
ska behöva säga nej. Detta kopplar IP2 till att samhället ser ut på så sätt att pojkar inte alltid
frågar innan de utför handlingar vilket IP2 därmed anser är viktigt att jobba med tidigt. Något
som diskuteras i enlighet med detta av både IP7 och även IP4 är våld i nära relationer där IP7
främst nämner pojkars svårighet att acceptera ett nej medan IP4 diskuterar våldsutsatthet. Sett
till Gottzén (2016:165) är män i stor utsträckning kopplade till våldsutövande och många
kvinnor blir än idag utsatta för våld i nära relationer. I enlighet med Mosher och Sirkin
(1984:151) innefattar maskulinitet en bild av att erövra kvinnan som ett sexuellt objekt vilket
enligt IP7 kan kopplas till att pojkar har svårt att acceptera ett nej. Även detta kopplas till
Hirdmans genusteori (2003:85) som menar på att kvinnan ska älska och lyda mannen. En
annan aspekt som tas upp gällande associationen mellan jämställdhetsarbete och sociala
problem är känslor vilket IP1 diskuterar under hens intervju.
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“men jag tänker en sak som vi ofta har i åtanke om man tittar på vilka människor är det som
tar livet av sig, det är ofta män som gör det, dom får sällan lära sig att bearbeta känslor, det,
förr var det ju väldigt vanligt även i förskolan att såhär när en pojke ramlade, ryck upp dig,
så lite såna begrepp, här får alla vara ledsna, du får lära dig att hantera dina känslor, det är

okej att prata om känslor eh, ur ett sånt perspektiv så tror jag verkligen att det här
jämställdhetsarbetet är otroligt viktigt.”

- IP1

IP1 syftar i citatet till att mäns brist på att bearbeta deras känslor senare kan leda till psykisk
ohälsa och suicid. I enlighet med Mosher och Sirkins forskning (1984:151) kan pojkar
uppleva känslor av skuld och skam om de inte lever upp till de maskulina idealen. Enligt IP1
är det därför av vikt att lära pojkar att bearbeta sina känslor då hen upplever att de sällan får
möjlighet till det. Det anknyter till De Boise och Hearns forskning (2017:782) som resonerar
kring mäns emotionella uttryckslöshet, och att maskulina normer stoppar män att uttrycka
och prata om sina känslor. Associerat till detta diskuterar även Odenbring (2019:269) att
pojkar inte vågar diskutera sina känslor på grund av de könade idealen. Det har även förståtts
kunna ha ett samband med det höga antalet självmord som begås av män. I enlighet med
Hirdman (1988:11f) går det att tolka att den manliga normen innebär styrka och rationalitet,
där emotioner blir motsvarigheten som inte innefattas av det manlig idealet. Att arbeta med
jämställdhet är därför viktigt för att skapa acceptans kring samtliga känslor för alla barn men
specifikt att tillåta pojkar att uttrycka sina känslor för att motverka det maskulina idealet.

“Så helt plötsligt måste jag bli nån annan än jag, vad jag faktiskt är vilket gör att, kan också
vara en orsak till att folk går runt och mår ganska dåligt psykiskt tänker jag. Att jag behöver

spela någon som jag faktiskt inte trivs i att vara. “
-IP3

Något som diskuteras av IP3 och även IP6 är just psykisk ohälsa på grund av att barn känner
ett behov av att anpassa sig till de könsnormer som finns i samhället. Både IP3 och IP6 menar
att detta kan bli ett problem i senare åldrar när barnen blir ytterligare påverkade av samhällets
normer. Kopplat till Blaises forskning (2005:94f) går det att se hur barn som har
könsöverskridande intressen kan bli exkluderade av de andra barnen varpå de enligt IP3 kan
känna ett behov av att spela någon de inte trivs att vara. Även kopplat till Sullivan (et.al,
2018:17) finns det en bild av att vuxna föredrar barn som följer de traditionella
könsnormerna. I enlighet med detta kan en se att det finns en koppling till det IP3 och IP6
säger om just psykisk ohälsa genom att de behöver anpassa sig till de traditionella könsroller
som existerar.

6. Diskussion
I diskussionen kommer studiens resultat och analys diskuteras och sammanfattas. Detta
kommer göras i ljuset av tidigare forskning och teori. Sedan kommer studiens valda metod
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sättas i relation till resultatet. Därefter redogörs det för implikationer inför framtida forskning
och praktik.

6.1 Summering
Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på arbetet med jämställdhet
och genus utifrån jämställdhetsuppdraget i läroplanen ur ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv. Detta gjordes genom att belysa flera olika aspekter av jämställdhetsarbetet i
intervjuer med nio förskollärare som arbetar på olika förskolor i två olika kommuner där en
förskola arbetar med könsneutral pedagogik. Genom att intervjuer utfördes kunde
förskollärarnas individuella upplevelser och reflektioner belysas samt kunde en jämförelse
göras mellan olika verksamheters arbetssätt.

För att besvara frågeställning ett har olika delar av jämställdhetsarbetet diskuterats kring
under första huvudtemat. Temats underrubriker har baserats på vad som framkom i samtliga
intervjuer då flera arbetssätt liknade varandra. Exempelvis så arbetade alla verksamheterna
med sitt språkbruk gentemot barnen, för att undvika exkludering eller kategorisering med
könade uttryck. Majoriteten av verksamheterna har även gjort avvägningar i vilket material
som finns i verksamheten, detta för att vidga barnens intressen och inte låta material bli
könat. I relation till materialet har även vissa av verksamheterna reflekterat över deras miljöer
där de försöker att avköna olika lekrum samt att de reflekterar över vilken status olika lekar
och miljöer har. En annan aspekt som diskuteras utifrån jämställdhetsarbetet i ett par
verksamheter är känslohanteringen där det konstateras att det kan se olika ut för könen och att
det är av vikt att ge möjlighet för barnen att uppleva alla känslor oavsett könstillhörighet. Vi
finner även i intervjuerna att pedagoger diskuterar föräldrars inverkan på arbetet med
jämställdhet och deras ställningstagande till huruvida deras barn leker könsöverskridande. En
intressant aspekt är att några av verksamheterna upplever att de genom en öppen dialog med
föräldrarna kan skapa förståelse och acceptans gällande arbetssätt med just
könsöverskridande lekar. Med stöd av vårt resultat kan vi besvara den första frågeställningen
genom att konstatera att samtliga pedagoger i intervjuerna implementerar jämställdhetsarbetet
i deras verksamheter. Graden av jämställdhetsarbetet framgår dock variera mellan
verksamheter och de använder sig av olika arbetssätt och verktyg för att skapa en jämställd
förskolemiljö.

I den andra frågeställningen ville vi besvara huruvida pedagoger ser på arbete med
genusperspektiv som något användbart och vilka konsekvenser det kan få om
genusperspektiv arbetas med i förskolan i jämförelse med om det inte används. I samtliga
intervjuer talar intervjupersonerna om genusperspektiv i arbetet som något viktigt och något
som behövs i förskolemiljön. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att de använde sig av
ett genusperspektiv i arbetet, men de flesta hade något typ av exempel där egna
undermedvetna åsikter kan spela in i arbetet och bidra till att pedagogerna inte arbetar
könsneutralt. Det diskuterades i flertalet intervjuer att förskollärare även har fostrats och lever
i ett samhälle där könskonstruktioner och könsroller finns, vilket kräver att de ständigt
reflekterar och granskar sig själva. I två intervjuer uppfattades det även som att personal på
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verksamheten saknade kunskap att kunna arbeta könsöverskridande och med ett
genusperspektiv. När det gällde vilka konsekvenser intervjupersonerna kunde se med att inte
använda sig av ett genusperspektiv i arbetet så framgick det olika uppfattningar och
reflektioner. Flera intervjupersoner nämnde att barn som bryter mot traditionella könsroller
och därmed avviker från normen behöver stöttning och kan möta motgångar senare i livet. I
jämförelse med barn som har en stark traditionell könsroll diskuterade flera intervjupersoner
att det kan leda till att barnet inte är lika öppen eller ges lika mycket möjligheter att prova
olika saker. Intervjupersonerna resonerade även kring deras uppfattning om vilken inverkan
jämställdhetsarbete kan ha på sociala problem. Där noterades hur jämställdhetsarbetet i
förskolan kan inverka på sociala problem på olika sätt, både gällande psykisk ohälsa, våld i
nära relation och kvinnor som lever i socioekonomiskt utsatta områden.

Vår tredje frågeställning som berör hur genus konstrueras och reproduceras i förskolemiljöer
diskuterar intervjupersonerna främst klädsel och vilka reaktioner det kan få om ett barn inte
följer de traditionella könsrollerna. Flera av förskolorna diskuterar även hur yttre faktorer
influerar konstruktionen och reproduktionen av genus och de könsnormer som finns i
samhället. Något som framkom från majoriteten av intervjupersonerna var vikten av att
diskutera samhällets konstruktion av könen i tidig ålder för att skapa förståelse hos barnen
och inte ignorera det som barnen kan komma att möta i senare åldrar. Pedagogerna i
intervjuerna diskuterar hur de arbetar för att ge samtliga barn möjlighet att vara den de vill
vara men att det trots det finns influenser av media, samhälle och hemmiljö. Några av
intervjupersonerna nämner framförallt hur samhället har gett en bild av att kvinnan är det
svagare könet och att en pojke som anammar kvinnliga egenskaper ofta får starkare
reaktioner. Det som intervjupersonerna reflekterar över är just hur det manliga idealet blir
accepterat och att ifall flickor klär sig i pojkiga kläder får de ingen negativ reaktion. En annan
aspekt som tas upp från några av intervjupersonerna är hur personalen agerar gentemot
barnen baserat på vilken könstillhörighet de har. Ett exempel som tas upp är vid vilket tillfälle
de säger ifrån till de olika könen där de kan konstatera att de ofta är mer försiktiga med och
säger till en flicka snabbare än en pojke i lekar som är mer våldsamma och högljudda. Något
som uppmärksammas är då att pedagogerna i intervjuerna försöker att reflektera över sig
själva och arbetssätten i deras verksamheter för att inte bemöta barnen olika baserat på kön.

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning
Något som vi fann intressant i början på arbetet var att det inte fanns någon tidigare forskning
kring just jämställdhetsarbete i förskolan och dess inverkan på sociala problem. I och med att
sociala problem är grunden och bakgrunden till varför det sociala arbetet finns ansåg vi att
den inriktningen passade oss väl. Det är även något som vår studie bidrar med inom
forskningsfältet. Majoriteten av den tidigare forskningen som hittades i sökprocessen var
studier gjorda av pedagogstudenter alternativt att studierna hade en pedagogisk ansats. Det
som skiljer vår uppsats från andra uppsatser och tidigare forskning är den sociologiska
ansatsen där vi knyter an till socialkonstruktionism, genusteori och viss tidigare forskning
med sociologisk ansats. Därmed bidrar vår uppsats med ett annat övergripande teoretiskt
perspektiv på fenomenet till det redan existerande forskningsfältet. Vår uppsats bidrar också
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till en djupare förståelse för förskolepersonal och deras erfarenheter och uppfattningar om
arbete. Med det sagt har inte vår uppsats en utvärderande avsikt, utan vill snarare nå
pedagogernas erfarenheter då de är på plats i verksamheterna och har ett ansvar att utföra
pedagogik utifrån jämställdhetsuppdraget.

För att fördjupa studien och få ytterligare kunskap om ämnet har tidigare forskning hämtats in
med anknytning till just jämställdhetsarbete, genus och socialt arbete. Valet av tidigare
forskning har berört flera aspekter av det valda ämnet för att ge bredd till studien. Med stöd
av vår tidigare forskning har vi kunnat dra kopplingar till det material vi fått ut från våra
intervjuer och kunnat se samband. Majoriteten av den tidigare forskning som använts har
genomförts med hjälp av intervjuer eller observationer vilket gör att kopplingar kan dras till
vad olika verksamheter diskuterar kring jämställdhetsarbete och att det finns likheter med det
vi funnit genom vårt material. Något som genomsyrar den tidigare forskningen är bilden som
bland annat Hellman (2010) och Blaise (2005) diskuterar gällande vad som är pojkigt och
flickigt vilket även är något som man märker att intervjupersonerna kan se kopplingar till i
sina verksamheter. Stora delar av resultatet har en anknytning  i den tidigare forskningen där
flera aspekter av både könsnormer, jämställdhetsarbete och förskoleverksamheter diskuteras
och finner samband.

6.3 Teoridiskussion

Den valda genusteorin och socialkonstruktionismen genomsyrar uppsatsen och det inhämtade
materialet i sin helhet. Såväl syfte och frågeställningar som resultat har kopplingar till genus
och det finns tydliga paralleller i analysen gentemot teori och tidigare forskning. Valet av
teori känns relevant för att besvara våra frågeställningar och för att få fram ett resultat som
har en tydlig relation till genus och socialkonstruktionism. Genom att använda oss av
genusteori och socialkonstruktionism har vi fått en förståelse och kunskap för hur könen
konstrueras och vilka normer det finns utifrån teorierna. Detta har vi sedan kunnat applicera
på intervjupersonernas svar för att se hur de påverkas av samhällets konstruktioner och
könsnormer.

Hirdmans genusteori (1988) har förklarat förståelsen kring vad som är manligt och kvinnligt
samt förståelsen hur vi gör dessa. Senare diskuterar Hirdman (2003) hur könen konstrueras
och delar in könen i olika formler. Det här har gett oss en grund i hur vi har sett på könen
under studiens gång och att vi har poängterat de skillnader och olikheter som könen möter i
förskolans miljö. Sett till våra intervjupersoner är även de influerade av könsnormerna som
finns i samhället och det finns en koppling till kvinnan som det underordnade könet och att
det finns en tydlig bild av vad som är förväntat av könen. Även sett till
socialkonstruktionismen (Burr, 2015) kan vi se att det har genomsyrat vårt resultat och analys
genom att könen reproduceras av samhällets normer och en intervjuperson diskuterar just
kopplingen till vilken generation en är uppfödd i och vilken inverkan det kan ha på sättet att
se könen. Sohlberg och Sohlberg (2019:313) menar att sociala konstruktioner bygger på
historiska processer och att det leder till rekonstruktioner vilket även intervjupersonerna
bekräftar. Detta genom att det nämns i intervjuerna att vissa pedagoger kan ha svårt att
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anpassa sig till det som bryter mot normerna och att de är influerade av samhällets syn på kön
och könstillhörighet.

6.4 Metoddiskussion
Det inhämtade materialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att
materialet kodades utifrån meningsbärande enheter i intervjupersonernas svar. Koderna
valdes ut i anknytning till tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt. Därefter togs
koderna och sattes i relation till varandra för att hitta likheter och skillnader i
intervjupersonernas svar. Därefter kunde teman tas fram utifrån vad som behandlades i
intervjuerna. Kodningsarbetet möjliggjorde att materialet kunde ses i rätt ljus av vad vi
önskade att ta reda på och kunde sammanställa materialet väl. Detta utifrån att materialet blev
ca 90 sidor efter transkriberingen hade gjorts av samtliga intervjuerna vilket krävde ett väl
utfört kodningsarbete för att kunna behandla materialet med tanke på dess storlek.

Den valda metoden gav oss mycket material i form av transkriberingar av intervjuerna.
Genom att kvalitativa, semistrukturerade intervjuer utfördes kunde samtliga intervjuer
behandla olika saker beroende på hur intervjupersonen i fråga hade för erfarenheter och
uppfattningar om jämställdhetsarbetet i förskolan. För att nå syftet med studien att få
pedagogers egna erfarenheter kring jämställdhetsarbete var intervjuer den metod som
lämpade sig bäst.

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Vi kan avslutningsvis dra en slutsats att det kan vara svårt att genomföra en ny studie med
samma resultat då studien utgår från pedagogers egna upplevelser och uppfattningar. Det
innebär att studiens resultat hade kunnat variera beroende på urval av informanter. Vi
uppfattar även intervjupersonernas svar som att jämställdhetsarbetet är något som hela tiden
reflekteras och arbetas kring vilket kan bidra till att förändringar gällande arbetssätt och
upplevelser kan ske i verksamheterna. Något som uppmärksammas i resultatet är att några av
intervjupersonerna upplever att kunskapen de och deras verksamheter har kring
normbrytande och könsöverskridande identitet inte är tillräcklig. Förknippat med detta kan
det förstås att kunskapsstödet i verksamheterna kan behöva utvecklas och arbetas vidare med
för att verksamheterna ska kunna tillämpa jämställdhetsarbetet för alla.

För vidare forskning finns det olika inriktningar som hade kunnat studeras, bland annat med
ett större fokus på könsneutrala förskolor. När vi påbörjade studien hade vi en tanke att
genomföra en jämförande studie mellan traditionella förskolor och könsneutrala förskolor.
Dock begränsades detta på grund av vilka informanter vi fick till studien och att vi endast fick
tag i en pedagog som arbetar på en könsneutral verksamhet. En annan form av studie som
hade kunnat genomföras är att använda sig av observationer istället för att genomföra
intervjuer för att få en annan synvinkel på hur jämställdhetsarbetet fungerar i praktiken.
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För socialt arbete som forskning och praktik har studien en relevans genom att flera av de
intervjuade pedagogerna kan se att brist på jämställdhetsarbete under uppväxten kan leda till
sociala problem i senare åldrar. Genom att arbeta med jämställdhet i tidiga åldrar menar
intervjupersonerna att barnen får samma möjligheter och att sociala problem som psykisk
ohälsa, självmord och våld i nära relationer eventuellt kan motverkas.
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7. Bilagor

7.1 Intervjuguide

Intervjuguide

Bakgrund
1. Vill du presentera dig själv med namn, ålder och pronomen.
2. Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? Har du haft olika yrkesroller

inom förskolan?
3. Har du någon annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som du vill berätta om?

Jämställdhetsfrågan
1. Hur arbetar ni med jämställdhet generellt i er verksamhet?
2. Vad menas enligt dig att ha ett genusperspektiv i arbetet?
3. Vilken inverkan tror du att jämställdhetsarbetet kan ha på barnen i förskolan i senare

åldrar?
4. Hur ser du på förskolans jämställdhetsuppdrag i läroplanen?
5. Hur arbetar ni utifrån jämställdhetsuppdraget i läroplanen, vilken påverkan ser du att

jämställdhetsuppdraget har i er verksamhet?
6. Hur påverkar jämställdhetsuppdraget dig som pedagog?
7. Vilken inverkan tror du att jämställdhetsarbetet kan ha på sociala problem?

Könsstereotyper
1. Hur upplever du att barnen påverkas av könsnormer och könsstereotyper i samhället

idag?
2. Brukar barnen leka tillsammans oavsett kön eller är det uppdelat mellan tjejer och

killar?
3. Upplever du att könsnormer och stereotyper har förändrats över tid i barnens

beteende?
4. Tycker du att det skiljer sig i vad som är okej att göra som kille respektive vad som är

okej att göra som tjej?
5. Tror du att alla könsnormer om vad som innefattar att vara tjej och kille bör

motverkas för att skapa en mer jämställd förskolemiljö?
6. Vad tror du att konsekvenserna kan bli av att barnen har en stark traditionell könsroll?

Och vilka konsekvenser tror du att det kan få om barn bryter mot traditionella
könsroller?

7. Upplever du att det finns några tillfällen där du stoppar ett barn som leker
könsöverskridande? T.ex om en pojke leker “flickigt” på grund av osäkerhet över hur
föräldrar ställer sig till det.

Avslutning
1. Är det något inom ämnet som vi inte har berört som du önskar att ta upp eller

tillägga?
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7.2 Informationsbrev

Förfrågan om att delta i studie

Uppsala Universitet,
Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR)
Socionomprogrammet

Till XX Förskola

En förfrågan om deltagande i studien

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng
vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska Institutionen vid Uppsala Universitet. I
examensarbetet undersöker vi effekterna av genuspedagogik i förskolan och dess inverkan på
det sociala arbetet. Detta gör vi genom att intervjua förskolepersonal om jämställdhetsarbetet
samt hur könsroller och könsstereotyper upplevs i deras verksamheter.

Du tillfrågas därför som avdelningschef för XX Förskola i XX kommun om tillstånd till att
genomföra intervjuer vid er enhet.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas,
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet
kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte
går att härleda till intervjupersonerna.

Uppsala den xxxx

Med vänliga hälsningar
Clara Carnelius och Hanna Mårtensson

Telefon: 070-378 33 32 & Telefon: 073-342 87 60
E-post: clara.carnelius@icloud.com & E-post: hannavisan@gmail.com

Handledare: Baharan Kazemi
Telefon: 073-600 59 09
E-post: baharan.kazemi@soc.uu.se
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7.3 Deklarering
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